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 ןברוח ןוא יובפיוא

 יובפיוא

 -נעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ גנואייטשטנא יד :! רענערב .ל
 שה היד יח י= == == -- } -- -- (1939:1700) װָאכָאטס

 װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק עשידי יד .א : ןהכ יבצ ר"ד
 -- (טייקיטעט ןוא לעטשנעמַאזוצ ריא)

 ָאטסנעשט ןיא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד
 -ער ,יחרומ ,ןטסינויצ עניימעגלא) וװָאכ
 (ןטסינָאיזיװ

 -- -- (תונורכז לטפלב א) "ריעצה רמושה, רעד : לעיק .ח

 -- -- (עצלַא יד) ןסַאג רעװָאכָאטסנעשט : ןאמסקילג .װ ר"ד
 -- -- וָאכָאטסנעשט ןיא זיוה שידיי א : שטיװָאקרעב לטָאמ

 .ב
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 ןבריה

 יײצַאנ רעד ןיא ןדיי רעװַאכָאטסנעשט :ןײטשנערַא .ב ר"ד
 (1945-1929) עכָאּפע

 קיירטס:רעגנוה רעד .א : ןײװנעזָאר יבצ
 ָאטעג רעװַאכ

 טַאר-רעטעברא ןגעװ .ב

 ןופ טיײרש ענעמוקעגמוא יד ןופ טולב סָאד : אגאו המלש

 (תונורכז ךעלטעלב) דרע רעד
 עיצַאזיליבָאמ יד : יקסָאס .י
 -- -- == -- עקנילבערט ןופ ןפיולטנַא ןיימ : עבמַאב .ל .א

 יד ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט (א : ןײטשנערָא .ב ר"ד
 -- דנַאלשטײד ןיא סּפמעקייּפ יד

 רעטשרע רעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 -ָאטסנעשט יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל
 -- -- -- ןלױּפ ןיא ןדיי רעװַאכ

 רעד ןיא רָאלקלָאפ רעװָאכָאטסנעשט .ב : ןײטשנערָא ,ב רייד

 טײצײצַאנ
 -נעשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא : ןַאמדירפ פיליפ ר"ד

 -אּפוקָא רעשיצאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי רעװָאכָאטס
 (טכיזרצביא רעשיפַארגָאילביב ַא) עיצ

 ןברוח ןכַאנ

 ךָאנ וָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעשידי רעד : רענערב רעביל
 == == -- == (1956:1945) המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד

 -1945) וָאכָאטסנעשט ןקיטציא ןופ ווירב ַא : ןַאמרעדעל השמ
 יי א א א א יא עא הם נא א יא (8

 ירד ןיא וװָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב, רעד :ןַאמרעדעפ לאפר
 המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד ךָאנ ןרָאי

 װָאכָאטסנעשט סיוא טציא טעז יוזַא : ןַאמרעדײנש .ל .ש
 -- (1957 רָאי ןופ טסברַאה ןיא ךוזַאב א ןופ ןקורדנייא)

 רעדליב ןוא תונורכז ,ןטלַאטשעג

 -ָאטסנעשט ןיא

 6255554// ס0// ןמאושה0 = סטומאאפ = טעמיההס = םסוה80/= סע

 ןטלַאמשעג
 -ַאק ַא) װָאכָאטסנעשט ןיא קנַארפ בקעי ,א ; ןהכ יבצ ר"ד

 (עטכישעג לטיּפ
 -- -- -- ל"צז ׁשֵא םוחנ 'ר ןואגה ברה .ב
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 טערטרָאּפ א) ל"ז רודגיבא 'ר יבר רעד .ג
 "נא ןעװעג זיא סָאװ ,"ןדיי ןטוג, א ןופ

 (עלַא יװ שרעד
 םהרבא רעלטסניק-הניגנ רעסיורג רעד .ד

 רעד ןופ רָאטנַאק-רעבָא) םיובנריב רעב
 -- -- -- (רָאי 20 ןופ ךשמב לוש רעיינ

 (תונורכז ךעלטעלב) עקרַאיװעװ םהרבא .ה
 -- -- -- ץעיטַארגָאילביב עקרָאיװעװ םהרבא : ןירושי םיפעי
 -- (תונורכז ךעלטעלב) עקרָאיװעװ ףלָאװ : יקסװָאנשזולד השמ
 יד) ...ןעװעג יז ןענײז רעדירב יירד : סקופ בייל'םייח

 ןוא לשנא ,לאקזחי ; יקסנישטליװ רעדירב ענעמוקעגמוא
 א א יע טא ראט טא יא יא יע יא יא שיטה (לאיחי

 אטסירוי קחצי : ךאלמ יטָאל
 -רעטַאעט, ךוב ןופ לטיּפאק א) גרעבנעליוװ ץרּפ : װָאקרוט .ז

 יי יי יא נא יא א יא יי א א א (תונורכז
 רעד וצ גָארטײב סיקצאש בקצי ר"ד : ןײטשנערָא .ב ר"ד

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג
 -נעשט ןרהא) יקסװָאלאגניס ןרהא ר"ד .א : ןאמרעדעפ לאפר

 50 םעוטסיפ = נהיה םההההה = התההההה = סאוהאאפ  טאעימאג (רעװַאכָאטס

 יי יי א יא יא שטיװָאנַארַא ףסוי .ב
 היה יה היד יד == גרעבנענעט ןמלז .ג

 (שראכאלב לשרעה) ןַאמיירפ לשרעה .ד

 היי יה יי חד היי זיי ייד = ץרּפ ןרהא .ה
 -- -- - - -- שטיװָאנַאסמַאס קחצי .ו
 -- החּפשמ ןייז ןוא קנַארפ לאומש .ז
 -- -- .טַאטשנעקרעב השמ ןוא עלעזייר
 עדראבעלא ילא

 .א

 .ב

 : ץרעה .ש .י

 תונורכז

 רעװָאכָאטסנעשט) ןטיײצ ןוא ןשטנעמ .א : יקסװָאלַאבָארכ .א
 (ןרַאומעמ
 קנעדנָא םעד) עדנעגעל יד טבעל סע
 -רעדניק יד ,לושיץרּפ ,ל .י רעד ןופ
 -- רעוטילוש יד ןוא רערעל יד ,םייה

 גרעבמָאנ .ד .ה .א
 == == == -- +..דֹוס רעסיורג רעד .ב
 -- -- -- עיצַארטסנַאמעד עשידיסח ַא .ג

 ןקילָאמַא רעזדנוא ןיא ה"ע שא םולש :ןַאמרעדעפ לאפר

 (תונורכז לטעלב א) װָאכָאטסנעשט

 -- -- ץעינרָאפילַאק ןיא רענָאיּפ א ןיב ךיא : רענילרעב לסָאי

 ןופ ןציטָאנ) ןביוהרעד ךימ טָאה עקירעמַא : סאבושזד ירעה

 (םענעמוקעגיינ ַא
 װָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןופ ןקורדנייא עניימ : קרַאמיײנ דוד
 סעלעשזדנַא סָאל זיב קסמָאדַארָאװַאנ ןופ : ןייטשּפע לשרעה

 (תונורכז עמיטניא ךעלטעלב)

 .ב

 : ןַאמטיל םהרבא

 רעדליב

 -נעשט עקילָאמַא יד ןופ) שַאמ הרובד בר : יקסװָאלָאבָארכ .א
 (ןּפיט רעװָאכָאטס

 "סעמיצ, .א : לעיק ןנח
 עלעויר .ב
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 קיטירק ןוא רוטַארעטיל

 (עמעָאּפ) עטרַאװ רעד וצ : לעיק ןנח
 לוש עטלַא יד
 ךוז ךיא

 -- -- רעגַאליסטעברַא ןיא ; (יקסנישטליװ לאקזחי) שטליװ .א

 רוּפיכ-םוי : עקרָאיװעװ .א
 גנַאלרַאפ ןיימ : ץרַאװש בייל םייח
 (עמעָאּפ ַא ןופ לטיּפַאק א) חרזמ סַאּפ ַא : ןייטשנייװ שירעב

 ןופ "רעוויר-טסיא ןוא עטרַאװ ןכייט יד ייב , : רעגניז .ד .ש
 ןאמרעדעפ לאפר

 ןופ *טָאטש א טרעװ וָאכָאטסנעשט, : יקסוָאלָאבָארכ .א

 = יי יא יא א א א א א נא ץרַאװש בייל םייח

 יי א א ר נא א סנגרָאמ וצ : אקסװָאכטסנָאעשט הנשוש

 תיח יח היה יד = םערוטש ןיא

 == == == -- -= סעיזנעצער ןוא ןציטָאנ : ןַאמסקילג .װ ר"ד

 ןרַאיליבוי ערעזדנוא

 == == -= == רָאי 10 קורק ףסוי ר"ד : יקסװָאלָאבָארכ .א
 לבוי ןקירָאי:70 סיקסװָאלָאבָארכ הנקלא וצ : גרעבנייטש .נ ,י
 -- לבוי ןקירָאי:70 סיקסװָאלָאבָארכ הנקלא וצ ןעגנוסירגַאב
 רעקיצעביז ןוא ףניפ א -- רעװליס רעב-בקעי :יקסנַאט דוד
 לאפר ןופ טיײקיטעט עכעלטפַאשלעזעג רָאי 50 : יכדרמדןב

 ןַאמרעדעפ
 -- == -- -- (ןכירטש) ןַאמרעדעפ לאפר ;: ןײװנעזָאר יבצ

 ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװַאכָאטסנעשט

 רעדנעל ערעדנַא

 עקירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט

 'נעשט ןטקיניײארַאפ ןופ טיײקיטעט יד :ןַאמסקילג .װ ר"ד

 טנגעגמוא ןוא קרָאיוינ ןיא טעטימַאק-ףילער רעװָאכָאטס

 יי יא א א א א א א א א א (1958-1950)

 -רַא 324 שטנערב רעזדָאל רעװָאכָאטסנעשט :ןרעטש סירָאמ

 קרָאיויג ןיא גניר-רעטעב

 -- - -- --= ןעמיגנַאי רעװַאכָאטסנעשט יד :ןַאמפוַאק ףסוי

 יטעײסָאס רעװָאכָאטסנעשט סקנַארב טסיא יד : גרעבדלָאג .ס

 קרָאייוינ ןיא

 -- -- -- -- טיָארטעד ןיא ןייארַאפ רענָאיאר :; סקול ןבואר

 -רַאפ-ספליה רעװַָאכָאטסנעשט ןופ טייקיטעט יד : ןאמיורג .ה

 סעלעשזדנַא:סָאל ןיא ןייא

 טייז

 רעדנעל ץערעדנַא ןיא רעווָאכָאטסנעשט

189 
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10 
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 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ טייקיטעט יד :; ןײטשנערָאי ב רייד

 -- -= -- -= עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל
 תנידמ ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט : בילטָאג םהרבא

 לארשי

 .סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טייקיטעט יד : ןרעב עזמע

 ץניטנעגרַא ןיא טייל

 .מוא ןוא װָאכָאטסנעשט, טפאשלעזעג יד : יקסװַאלצָארװ דוד

 ךיירקמנַארפ ,זירַאּפ ןיא "טנגעג

 ןדיי, טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיטעט יד : דנַאלרוק ביל רייד

 -קנַארפ ,זירַאּפ ןיא ,"טנגעגמוא ןוא וװָאכָאטסנעשט ןופ

 טײלסדנַאל רעװַאכָאטסנעשט יד ןופ קנעדנָא ןיא
 עקירעמַא ןיא רעוט ןוא

 -- (ץרַאװש בייל םייח) רעטצנעפ םענעפָא םייב : ץרַאװש האל

 ןכירטש עכעלטפ) ה"ע ןַאמפיק אבא :ןַאמסקילג .װ ר"ד

 (טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ

 ,ףָאקנעמ בקעי:היעשי ןופ קנעדנָא םעד :יקסװָאלָאבָארכ .א
 היי היה היי יז היי היד יז היה יז היה יז יד יד יד == ה"צ

 ה"ע ,שטיװַאקמיש (סיאול) לבייל

 ה"ע ,דלעפנעזָאר-ןַאמרעּפוק (הקבר) עניגער

 רענשטנעל עטיא

 ןייטשרעייפ ינעפ

 טייז

2413 

211 

250 

253 

255 

 ,ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנָא ןיא
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 צז

 רעריטרַאמ ןוא ןדלעה ,ןםישודק

 רעװַאכָאטסנעשט סָאד ןקיבײארַאפ םוצ : בילטָאג םהרבא

 א א א א א טא יא א א א א יא א םוטנדיי

 חצנ ןורכזל --- רוכזי

 -נוב ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנַא ןיא :ןאמרעדעפ לאפר
 יי ירא א א א א א א א א א טו ר ןטסיד

 לע עכעלסעגרַאפמוא ,ערעײט ערעזדנוא ןופ קנעדנָא םוצ
 םיבורק ןוא רעטסעװש ,רעדירב ,ןרעט

 װָאכָאטסנעשט

 סקעדניא
 ןעמענ ןופ סקעדניא -נעשט, ךוב ןיא טנַאמרעד ןרעװ סָאװ

 "ןדיי רעװַאכָאטס

 -נעשט, ךוב ןיא טנַאמרעד ןרעװ סָאװ ןעמענ ןופ סקעדניא

 "וװָאכָאטס

 ץיצקַאדער ןופ ןציטָאנ

 םָאבלַא רעכעלנעזרעּפ



 "ןָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד

 -ַָאקףילער רעװָאכָאטסנעשט ןטקינײארַאפ, םענופ ןסולשַאב עטשרע יד טיול
 סנעמעלא רעזדנוא דובכל ,לַאנרושז ַא ןבעגנוצסיורא טאהענ העדב רימ ןבָאה ,"טעטימ
 לֵּבוי ןקירָאי-מ0 ןייז וצ ,ןַאמרעדעפ לאפר ,ןַאמסדנַאל רעװַאכָאטסנעשמט ןטנַאקַאב-טוג
 רעזדנוא רַאּפ סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,ללכה תבוטל טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ
 א ףיוא ,טנַאלּפעג תליחת ןבָאה רימ .וָאכָאטסנעשט -- טָאטש-םייה רעקילָאמַא
 ןרעוו טנכייצרַאפ ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,לַאנרושז ַא ןבענוצסורַא ,ןפוא םענעדײשַאב
 תכוטל ענייז םעברא-ףליה יד ,ןקסע ןכעלדימרעדמוא םעד ןופ ןטייקיטעט ץלַא יד
 טעברא יד ;המחלמ רעד ךָאנ ,דנַאלשטיײיד ןיא סּפמעק "יּפ-יד , יד ןיא םיטילּפ יד
 -רעדעפ ןטייקיטעט ערעדנַא ןוא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד ןבעגסױרַא םייב
 .ןטַאמש עטקינײארַאפ יד ןיא ךיז טניפעג רע טניז סנַאמ

 -- לַאנרושז רעקיזָאד רעד זַא ,טאהעג ןעניז ןיא ךיוא ,ךעלרימַאנ ,ןבָאה רימ
 םעד ןופ ךשמה א ןייז קיטייצכיילג לָאז -- ,ןאמסדנַאל ןבושח רעזדנוא טעמדיוועג
 ,ןָאמעג ליפ ױזַא טָאה ןַאמרעדעּפ .ר ןכלעוו רַאפ ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט , ךוב
 .ןייש עקיטכיל יד ןעז לָאז ךוב עקיטכיוו:שירָאטסיה עקיזָאד סָאד זַא ,ןפלָאהעג ןוא
 -רַא-בָאגוצ לאנרושזילבוי ןטנַאלּפעג םעד ןיא ןבעגוצניירא טַאהעג העדב ןכָאה רימ
 -ַאכָאטסנעשט , ךוב ןיא ןרָאװעג ןזָאלעגסיױא ,רעדייל ,ןענייז סָאװ ,עכלעזא ןעלקיט
 ריי רעוו

 ָאד ייס ,םוטעמוא ,דניירפ ןוא טיילסדנַאל יד ןופ ,רעבָא ,ףורּפָא רעטוג רעד
 זיא -- ,ךיז ןעניפעג טיײלסדנַאל ץרעזדנוא רָאנ ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ייס ,יה
 טיילסדנַאל ערעזדנוא .ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןרעדנע טזומענ ןבָאה רימ זַא ,אזַא ןעוועג
 ,ןשטנואוו עטונ טימ זיולב טינ ןוא ,גנורעטסייגַאב טימ ןפורענּפָא ךיז ןבָאה דניירפ ןוא
 רעזדנוא ןגעוו ייס ,ןענַאמרעדעפ ןגעוו ייס ,תונורכז ןוא ןעלקיטרַא טימ ךיוא רָאנ

 ,ןלױּפ ןופ ןעלקיטרַא ןנַארקעג ןבָאה רימ .וװָאכָאטסנעשט טָאטש-םייה רעקילָאטַא
 ןוא ַאגַאקיש ,סעלעשזדנַא-סָאל טעטש יד ןופ ,יה-ָאד ןופ ןוא ,לארשי-תנידמ ןופ
 ,תונורכז ןוא ןעלקיטרַא טימ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה רעביירש עשידיי .טעטש ערעדנַא
 םענעדיײשַאב ןקילָאמַא םענופ ןנַאזּפָא טזומעג ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,ךיז ןבָאה רימ זַא
 סיורג רעבלעז רעד ןיא ,ךוב א ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב םעד טָאטשנָא ןוא ,ןַאלּפ
 ןוא ."וָאכָאטסנעשט , ןעמָאנ ןטימ ,"ןדיי רעווַאכָאטסנעשט , ךוב ןטשרע םעד ןופ
 עקיטכיוו ןיא ,רענעלק טינ ךרע ןַא ךוב עקיטציא סָאד זיא ןעז ןעק רענעייל רעד יו
 ."ןדיי רעװָאכָאטסנעשטמ , ךוב ןטשרע םענופ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה

 רָאנ "וָאכָאטסנעשמ , ךוב ןיא ןבעגוצניירַא טימַאב ךיז טָאה עיצקַאדער יד
 רקיע רעד .ךוב ןטשרע םוצ כָאגוצ ַא ןייז תמא ןַא ףיוא ןלָאז סָאװ ןטעברַא עכלעזא
 -רעביא עשיגַארט יד ןוא ,ןברוח ןסיורג ןכָאנ ןופ ןרָאי יד זַא טבערמשעג רימ ןבָאה
 םוצ ןעמוק ןלָאז ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעבילבעגנבעל ערעזדנוא ןופ ןעגנובעל
 ןבָאה לאירעטַאמ םעד ןביילק םייב .ךוב ןקיזָאד םענופ רעטעלב יד ןיא קורדסיוא

 עוו



 ,"װָאכָאטסנעשמ ןיא ןעגנוגעווַאב עכעלטפאשלעזעג, יד זַא טַאהעג ןעניז ןיא ךיוא רימ
 ךוב ןיא "םייקכעלטנירג רעקיטיינ רעד טימ ןרָאװעג טלדנַאהַאב טשינ ןענייז, סָאװ
 טרעפטנערַאפ "ןדיי .שט, ךוב ןופ עיצקאדער יד יװ -- "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט,
 ַאי ,ךעלגעמ טייוו יו ףיוא ,ךוב ןקיטציא ןיא לָאז --- "טרָאװרָאּפ , םעד ןיא ןאד ךיז
 עזעיגילער-שידיי עקילָאמַא יד ייס זַא טימַאב טציא ךיז ןבָאה רימ .ןרעוװ טלדנַאהַאב
 ינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא ,הליהק עשידיי רעװַאכָאטסנעשט יד : סעיצוטיטסניא
 טלדנַאהַאב ךעלטכישעג ןוא וויטקעיבָא ,קירעהעג יװ ןלָאז ,ןגייווצ עריא טימ ץיצַאז
 .ןבעגעגנייא ,זיא סע יו ,זדנוא ךיז ןבָאה ןעגנואימַאב ץלַא יד זַא ,ןפָאה רימָאל .ןרעוו

 ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד ןעניפעג טײלסדנַאל ערעזדנוא ןלעוװ ךוב םעד ןיא
 טקילייהעג ןבעל רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ןוא םישודק יד ,ןדיי רעוָאכָאטסנעשט
 ;לארשיב םאו ריע יד ,טָאטש-םייה רעשידיי רעקילָאמַא רעזדנוא ןופ קנעדנַָא םעד
 קלָאפ ןופ ןורכז ןיא ןוא ,ןורכז סנעמעלא רעזדנוא ןיא ןבעל ןביילב עלַא ןלעוװ ייז
 .תורודה לכ ףוס דע

 טײלסדנַאל ץעלַא וצ קנַאד ןטסקיצרַאה רעזדנוא ןקירדסיוא רימ ןליוו ףוס םוצ
 "ווָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד זַא ,ןבעגעג זדנוא ןבָאה ייז סָאװ ףליה רעד רַאּפ דניירפ ןוא
 סָאד יו טקנוּפ ,ךוב עקיטציא סָאד ךיוא זַא ןפָאה ןליוו רימ .ןעניישרעד ןענעק לָאז
 עלַא ןופ תודחא עקיטסײג-טנעָאנ יד ןוא דנוב םעד ןקרַאטש רעדיוו טעװ -- עטשרע
 ןיא ןוא ,ץּפָארײא ,סעקירעמַא יד ןיא ,לארשי תוצופת לכב טיילסדנַאל ערעזדנוא
 טָאה װָאכָאטסנעשט ןקילָאמַא רעזדנוא ןופ הטילּפה תיראש רעד ואוו לארשי תנידמ
 ןייז "ווָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד לָאז ,ןדייל ןוא ןייּפ ןופ ןרָאי ךַאנ םייח ןייז ןענופעג
 עקיטסייג יד ןענַאמרץעד זדנוא רדסכ ןוא ,ערעייט ןוא עטנעָאנ עלַא ךָאנ חצנ-תבצמ ַא
 .טָאטש-םייה רעקילָאמַא רעזדנוא ןופ השורי

 :ךוב ןופ עיצקַאדער יד
 "ווָאכָאטסנעש סט,

 רעד ןופ ךעלטשער עקידנעיגקירוצ יד ןופ ןָאפ-טנעמיגער ַא
 ןיא עינַאּפמַאק רעשיסור סנָאעלָאּפַאנ ןופ ײמרַא רעשיליופ

 לוש רעיינ רעד ןיא תכורּפ סלַא טצונַאב ןעװעג 1813 רָאי
 װָאכָאטסנעשט ןיא

 ץֹנַנַו
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 יובפיוא



 ווָא כָאט סנע שט

 יצאו

 װָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןופ ברעה רעד

0 

 ןרעגַאל ןוא סָאטעג עטנכײצעגנָא יד טימ טָאטש רעד



 רענערב ??

 בושי ןשידיי ןופ גנואײטשטנַא יד

 .וָאכָאטסנעשט ןיא
0--939| 

 (ווַאכַאמסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ עטכישענ רעד וצ רעיימשוצ ַא)

 -נעשט טָאטש דעד ןופ ןטלַאטשעג סָאד

 -ַאוצ ַא ךרוד ןעמוקעגרָאפ זיא ווָאכָאטס

 ףרָאד ןופ :ןלייט ייווצ ןופ גנוצלשמשנעמ

 ,?ַארוג ַאנסַאי; רעד רעטניה ,ווָאכָאטסנעשט

 םייב טגיל סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט-טלַא ןופ ןוא

 -נוזַאב ךיז ןבָאה ןלייט עדייב .ַאטרַאװ ךייט

 טָאה ווָאכָאטסנעשט:-טלַא .,טלקיװטנַא רעד

 רָאי ןיא .1277 רָאי ןיא טריטסיזקע ןיוש

 ןפיוא ,רעדנַאסקעלַא גינעק רעד טָאה 2

 ןבעגעג ,ןצעזעג רעגרובעדגַאמ יד ןופ ךמס

 ,טָאה ,רעדיוו ,וָאכָאטסנעשט .טכער עשיטָאטש וװָאכָאטסנעשט

 םוצ טרעהעג ,טרעדניהרָאי ןט17 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד זיב

 עדייב ןענייז (1815) סערגנָאק רעניוו ןכָאנ .זיירק רעניטשטלַא

 ,טפַאשרעה רעשירַאצ רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ןלײט-טָאטש

 ןייא ןיא ןטלַאהעג לעירָאטירעט ךיז ןבָאה ןליײט-טָאטש עדייב

 םוצ רענייא ןרעטנענרעד קידהגרדהב ןוא ךיז ןרעטיירבסיוא

 -רַאפ ןלײט-טָאטש עדייב ךיז ןבָאה ,1826 רָאי ןיא .ןרעדנַא

 -נעשט זיא 1867 רָאי ןיא .טָאטש ןייא ןרָאװעג ןוא טקינייא

 (!,טָאטש-זיירק  ַא ןרָאװעג ווָאכָאטס

 וװָאכָאמסנעשט ןיא ןדיי יד ןופ תישארב רעד

 -ָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו

 יד טרעוװ רעדנוזַאב .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא ווָאכ

 רעװָאכָאטסנעשט, ךוב ןיא טלדנַאהַאב טיירב עגַארפ עקיזָאד

 וָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי ןגעוו רעבָא עטַאד עטסטלע יד .(?"ןדיי

 טרָאד .(= שינעטנעקידנַאל ןופ טפַאשלעזעג עשיליױוּפ יד ןָא טיג

 זיא וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק עשידיי יד זַא ,טנַאמרעד טרעוו

 ןיא זַא ,ןבעגעגנָא ךיוא טרעוו טרָאד .,1700 רָאי ןיא ןענַאטשנַא

 -ַאפ עשידיי 51 ןעוועג ווָאכָאטסנעשט ןיא ןיוש ןענייז 1765 רָאי

 רעד .תושפנ לָאצ יד ןבגעגנָא טשינ זיא ןלַאפ עדייב ןיא ,סעילימ

 רעד ןיא זַא ,(+ ןָא טיג שטיוועצמעינ ןַאילוי רעביירש רעשיליוּפ

 יד טָאה ,1655 רָאי ןיא ה"ד ,תומחלמ עשידפווש יד ןופ הפוקת

 רע עכלעוו רַאפ ,רעלָאט 100 ןדיי ַא ייב טגרָאבעג ךיז טָאטש

 טשינ רעבָא טיג שטיוועצמעינ .זיוה ַא ןעמוקַאב רעטעּפש טָאה

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא האוולה יד ןכלעוו ייב ,דיי רעד יצ .ןָא

 האוולה רעד טימ לַאפ ןבלעז ןגעוו .טָאטש ןיא טצזַאב ךיז טָאה

 ,(?יקסנילַאב לַאכימ רקירָאטסיה רעד טדער

 עטגרָאבעג יד רַאפ טָאה דיי רעד זַא ,ןָא טיג יקסנילַאב

 טנָאמרעד ייברעד .עדנערַא ןיא שוטַאר םעד ןעמוקַאב רעלָאט 0

 ןדִיי ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןופ סעיגעליוװירּפ יד טייל זַא; יקסנילַאב

 -ַאב ענייז טיול .טָאטש ןיא ןענייאוו וצ טכער ןייק טַאהעג טשינ

 רעד זַא ,סיוא טמוק עטריגעליווירּפ לַאפ םעד םורַא ןעגנוקרעמ

 .טָאטש ןיא ןעניואו וצ טכער ןעמוקַאב ָאי טָאה דיי רעקיזָאד

 טשינ ךָאנ ןעמ ןעק טָאטש ןייא ןופ ךיז ןצעזַאב סָאד ביוא

 ףרַאד ,וָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ תישארב סלַא ןטלַאה

 טרעוו סָאװ ,1700 ןופ טַאד יד ןעמעננָא תישארב סלַא רעבָא ןעמ

 -סנעשט רעביא רעזייווגעוו, ךוב ןטנַאמרעדנביױא םעניא טנָאמרעד

 זַא ןבעגעגנָא טרעווס ןכלעוו ןיא ,"טנגעגמוא ןוא וװָאכָאטס

 .וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק עשידיי ַא ןעוועג ןיוש זיא טלָאמעד

 בושי םענופ גנולקיוטנַא יד

 רענײמעגלַא רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו ןטימ ךיילגוצ

 רעשידיי רעד ןסקאוועג ךיוא זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא גנורעקלעפַאב

 -רעקעב ןכעלטסירק ןופ טוטַאטס ןטצעל ןיא ןטירד ןיא .בושי

 ןכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ךעצ

 -טָאטש ןכרוד ןרָאװעג טריבָארּפַא ןוא ,ןטירד םעד טסוגיוא גינעק

 זיא סָאװ ,11 טקנוּפ ןיא טרעוו -- 1760 רעבָאטקָא ןט6 םעד טַאר

 בילוצ, : ןבירשעג -- ,רעקעב עשידיי ןופ עגַארפ רעד טעמדיוועג

 גנורעטש ַא ןענייז ןוא טרעמרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,םעד
 ןטייקכעלרעייפ ןוא םיבוט-םוי עטסערג יד ןיא ןוא ,ךעצ ןרַאפ

 עקיזָאד יד ןלָאז ייז זַא ,ןטיהוצ רעטסיימכעצ רעד ליוװ ,ייז ןקַאב

 טעטכילפרַאפ טַארטסיגַאמ רעד ןוא ,ןבָאה טשינ עיצקעטָארּפ

 טלָאמעד ןיוש זַא ,ןעגנירד ןעמ ןעק םעד ןופ ."ןפלעה וצ ךיז

 ןבָאה ייז זַא ,ויטקַא ױזַא ןעוועג סעכָאלעמלַאב עשידיי יד ןענייז

 ןופ סקואוו ןגעוו .חוכ-ץנערוקנָאק סלַא לָאר ַא טליּפשעג ןיוש

 לײטנָא רעייז ןגעוו ,טייצ רענעי ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ריואוועג רימ ןרעוו ,טָאטש רעד ןופ גנואילברעדנַאנופ רעד ןיא
 ,טנָאמרעד רע עכלעוו ןיא ןעגנוביירשַאב סעשטיוועצמעינ ןופ

 ּפ
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 זיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג 1821 רָאי ןיא זיא רע ןעוו זַא

 טפלעה ַא ןעוועג רעניואוונייא 2000 ףיוא טָאטש-טלַא רעד ןיא

 -עג ,יירד רעסיוא ,רעזייה עלַא ןבָאה קרַאמ ןטלַא ןיא זַא ןוא ןדיי

 .ןדיי וצ טרעה

 סע ןוא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןלייט-טָאטש עדייב טניז ןופ

 רעלענש ןבײהעגנָא ווָאכָאטסנעשט טָאה ,טָאטש ןייא ןרָאװעג זיא

 יד ךיוא .רעטנעצ-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה ַא יװ ןסקַאװ יצ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה טָאטש ןיא רעניואוונייא עשידיי לָאצ

 רעייז טכַארבעג ןדיי יד ןבָאה ןטיבעג עלַא ףיוא .ןרעסערגרַאפ

 .טָאטש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ רעייטשייב םענעעזגנָא

 -נייא ןבָאה ןדיי סָאװ ,גנומענרטנוא עקיטכיו עטשרע יד

 -ַאפ יד סָאװ ,יירעקורד ַא ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טנדרָאעג

 יד ,ןולעיוו ןיפ ןגָארטעגרעביא 1869 רָאי ןיא טָאה ןהָאק עילימ

 -ָאטיל ןקיטכיוו ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ לענש זיא יירעקורד
 רַאפ עלוש סלַא טנידעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא ןשיפַארג

 טיבעג ןפיוא טיילכַאפ עקיאעפ סױרַא ןעייג ןענַאד ןופ .ןלוּפ ץנַאג

 עילימַאפ יד טעדנירג טלַאטשנַא ןקיזָאד םייב .עיפַארגָאטיל ןופ

 ןופ קירבַאפ ַא ,דלעפרעדָא עילימַאפ רעד טימ תופתושב ,ןהָאק

 ןוא גרובזניג םיפתוש יד ןדנירג 1873 רָאי ןיא .ריּפַאּפ טרילָאק

 טעדנירג 1882 רָאי ןיא .?ַאינרעיּפַאּפ, קירבַאפ-ריּפַאּפ ַא ןהָאק

 ןיא ."ַאיַאקסװָאכָאטסנעשט/; קירבַאפ-ליטסקעט יד גרעבנענָארק

 םייהנעּפָא ןוא דלעפרעדָא ןַאמדלָאג םיפתוש יד ןדנירג 1884 רָאי

 .פעשַאב טשרעוצ טָאה סָאװ ,?םָאדַארטס, קירבַאפ-טַאגַאּפש יד

 -רעביא זיא קירבַאפ יד ןעוו ,1902 רָאי ןופ .רעטעברַא 150 טקיש

 יולב רענילרעב ר"ד ןטימ טפַאשלעזעגןָאיצקַא ןַא וצ ןעגנַאגעג

 ןקיטפעשַאב וצ ןביױהעגנָא יז טָאה, טרעסערגרַאפ ךיז ןוא ,שארב

 ױדנַאל ןירעוװועס טָאה 1888 רָאי ןיא .רעטעברַא 2000 ךרע ןַא

 עכלעוו ,ןעגנוטעברַאסיוא-דיָאלעלעצ ןופ קירבַאפ ַא טעדנירגעג

 -טע -- רעטעּפש ןוא רעטעברַא 10 טקיטפעשַאב טשרעזוצ טָאה

 ,גריבזניג םיפתוש יד ךרוד טרעוו 1896 רָאי ןיא .טרעדנוה טכעל

 -קעט יד טעדנירגעג ןַאמיינ ןוא דלעפסוקרַאמ ,ןַאמסָארג ,ןהָאק

 -ַאב ןכיג ןיא ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,"ַאטרַאװ, קירבַאפ ליטס

 -נירג 1897 רָאי ןיא .רעטעברַא 1500 ךרע ןַא ןעוועג טקיטפעש

 יד ,וָאכָאטסנעשט ייב ,ּפרעשטיוו ןיא רעלסייג רָאדיזיא טעד

 .רעטעברַא 750 טקיטפעשַאב טָאה סָאװ ,"ַאנילואּפ, עטוהזזָאלג

 קירנעה ןוא ןַאמסָארג װַאלסינַאטס ךרוד טרעוו 1901 רָאי ןיא

 -רַאשוילעּפַאק, קירבַאפ-שוילעּפַאק ַא טעדנירגעג דלעפסוקרַאמ

 יז ןשיוװצ .רעטעברַא 450 ךרע ןַא טקיטפעשַאב טָאה סָאװ ,"ַאינ

 שעסיורג יד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ,םעד רעסיוא .(* ןעיורפ 0

 -ניּפס יד ןיא קירבַאפ-םַאק סגרעבנייוו ; קירבַאפ-ּפענק סנַאמסָארג

 יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןייטשנעזָאר ןוא ַאיַאש ןופ קירבַאפ-סעק

 -סיוא-עירעטושזיב ןוא סעקניּפס ןופ ןליוּפ ןיא קירבַאפ עטשרע

 .(' ןעגנוטעברַא

 ַא רַאפ סָאװ םעד ןופ דליב ַא ,רעקינייו רעמ ,טיג ץלַא סָאד

 רעד ןיא ןדיי יד ןופ לייטנָא רעד טַאהעג טָאה סע גנוטיידַאב

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשטריװ ןוא רעלעירטסודניא

 -ייב ךיוא ןבָאה טָאטש רעד ןופ סקואוו ןשימָאנָאקע םוצ ,טָאטש

 ןכָאנ ,ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי יד טרעייטשעג

 -ָאטסנעשט ןייק ןעמָארטש ןבױהעגנָא ,ןריווער עשידיי יד ןפַאשּפָא

 ,לייטנָא ןקרַאטש ַא טַאהעג ןדיי ןבָאה לדנַאה םעניא ךיוא ,ווָאכ

 יד ןיא רימ ןפערט לדנַאה ןיא ןדיי יד ןופ ליײטנָא ןגעוו

 ןעוו זַא ,טנָאמרעד סָאװ ,ןשטיוועצמעינ ןופ ןעגנוביירשַאב-עזייר

 -"האובת רעצנַאג רעד זיא (1821) װָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג זיא רע

 ןבָאה ןדיי זַא !טנעה עשידיי ןיא ןגעלעג ,ןעיזעלש טימ לדנַאה

 עכלעזַא טָאה ןיילַא רע זַא ןוא ןלַאנָאיצַאװעד טימ וליפַא טלדנַאהעג

 .רעוַאדנַאל ןעמָאנ ןטימ ןדיי ַא ייב טפיוקעג ןכַאז

 -ַאב ַא רַאפ סָאװ ףירגַאב ַא רעקינייװ-רעמ טיג ץלַא סָאד
 -ניא רעד ןיא ןדיי יד ןופ לײטנָא רעד טַאהעג טָאה סע גנוטייד
 .טָאטש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשטריװ ןוא רעלעירטסוד
 טרעייטשעגייב ךיוא ןבָאה טָאטש רעד ןופ סקואוו ןשימָאנָאקע םוצ
 טמָארטשעג ךעלטעטש עניילק עקימורַא יד ןופ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד
 ,ווָאכָאטסנעשט ןייק

 ןענייאראפ ץלענָאיסעּפָארּפ

 ךוב םעניא טדערעגמורַא טיירב טרעוו םעלבָארּפ עקיזָאד סָאד

 ןבעגוצנָא קיטיינ רַאפ רעבָא טלַאה'כ ,(* "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;

 ןרַאפ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעוו ןעגנוצנַאגרעד עסיוועג

 ,דָאירעּפ-המחלמ-ןשיווצ

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 סָאװ ,ןטפעשעג עשידיי ליפ ןעניפעג ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיז ןבָאה

 -סקע ןוא ןטנעידעּפסקע עשידיי לָאצ עסיורג ַא טקיטפעשַאב ןבָאה

 ןופ ךעלקירבַאפ עניילק ליפ ןוא ןקירבַאפ עסיורג ,סעקטנעידעּפ

 עסיורג ַא טקיטפעשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטעברַאסיײא:עירעטנַאלַאג

 ןיא ןוא ערעסערג ןיא ,סעקינּפולַאכ ייב ןוא .רעטעברַא עשידיי לָאצ

 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ןטַאטשרַאװ-רעקרעװטנַאה ערענעלק

 עשידיי יד זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטיינ זיא ָאד .ןלעזעג עשידיי ליפ

 ןטַאטשרַאװ רעקרעװטנַאה יד ןיא ןוא ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא

 -ַאבעלַאב עשידיי ערעייז ןיפ תישיגנ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה

 ליפ וצ ןענייז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיט

 רעקינייוו טשינ .ךייא ערעדנַא ךָאנ ןעוועטנוב ןוא טרעלקעגפיוא

 ןופ ןטנעידעּפסקע יד ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה רעדיוו תושיגנ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה טרּפ םעד ןיא .םיטַאבעלַאב ערעייז

 -ַאב רעקיצניוװ יד ןרעלקוצפיוא טעברַא ליפ טַאהעג ןענייארַאפ

 .רעטעברַא עקיניזטסואוו

 ,ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -ָארּפ יד ןיפ רַאטערקעס רעקיטלָאמעד רעד רעביא טיג'ס יו

 יד ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג --- רינשוק .מ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 ןיא :םעד ןיא ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא 5000 ךרעב ןענייארַאּפ

 -רעדיינש טרעהעג ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,ןײלַא ןייארַאפ-רעדיינש

 רעכעה -- רעטעברַאי-שזַאטָאקירט ןוא רעיינ:שעוו ,רעטעברַא

 עשיטסילַאיצָאס ;600 -- עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא סלדנַאה ; 0

 -טנַאה ןוא רעגערט-עציילּפ) טרָאּפסנַארט ; 320 -- רעקרעװטנַאה

 -רַא-רעשיילפ ,רעטעברַא-רעקעב) גנורענרעד ;240 -- (ךעלעגעוו

 ןייארַאפ רעזָאלסטעברַא רעד ;180 -- (רעכַאמ-ןטשרואוו ןוא רעטעב

 .עגנייא ייז ןענייז ןָאזעס ןתעב רעדילגטימ 120 טלייצעג טָאה

 עשיטָאטש עכעלטנפע ייב ןרעייז ןייארַאפ ןכרוד ןרָאװעג טנדרָא

 וצ טרעהעג טָאה לייט ַא ןוא 60 רעכעה -- רעריזירפ ;(ןטעברַא

 ,טעברַא רעלַאמרָאנ רעד רעסיוא .ןענייארַאפ ערעדנַא ענעדיישרַאּפ

 -טלָאמעד ןיא ןריפ וצ טַאהעג ןבָאה ןענייארַאפ עטנָאמרעד יד סָאװ

 ,ןסערעטניא:רעטעברַא יד ןציש וצ ידכ ,ןלױּפ-עיצאנאס ןקיד

 טכער יד רַאפ ןפמעק וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג ךיוא ךָאנ ייז ןבָאה

 ןוא ןקירבַאפ יד ןיא וליפַא טעברַא ףיוא רעטעברַא ןשידיי ןופ

 יד .ןדיי ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב יד ואוו ,ןעגנומענרעטנוא

 ערעייז ןשיווצ טעברַא עלערוטלוק ַא טריפעג ךיוא ןבָאה ןענייארַאפ

 -לעזעג ןפיוא םתוח רעייז טגיילעג ללכב ןבָאה ןוא רעדילגטימ
 ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאש

 ,ווָאכָאטסנעשט



 יום פ יו א

 ןוא ןרעטיירבסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןענייארַאפ יד

 חוכ רעד .רעוויסנעטניא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ זיא טייקיטעט רעייז

 -עג ןענייז ייז זַא ,ןעזעגנָא ױזַא ךיז טָאה רערעייז שזיטסערּפ ןוא

 ןעמַאר יד ןיא זיולב טשינ רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד ַא ןרָאװ

 ןוא :סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ רעד זיולב .ןבעל ןשידיי םענופ

 ןטייווצ ןרַאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא עטלעטשעגנָא-ָארויב

 -עג ַא ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאייצילָאּפ בילוצ ,ןעוועג גירק-טלעוו

 ,ןייארַאפ רעקיזָאד רעד ךיוא טָאה 1927 ףוס ,ןסָאלשעג טייצ עסיוו

 -ָאק יד טימ דנוב ןופ ןעגנוגנערטשנָא עמַאזניימעג יד קנַאד ַא

 עוויסנעטניא ןַא ןביוהעגנָא ןוא טבעלעגפיוא יינספיוא ןטסינימ

 רעד ךיז טָאה ךורבסיוא-סגירק ןזיב ןָא טלָאמעד ןופ .טייקיטעט

 -רָאפ סלַא .3/5 ישטשָאנלָאװ עײלַא ףיוא זיוה ןיא ןענופעג ןייארַאפ

 רעביירש רעד ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ןייארַאפ ןקיזָאד ןופ רעציז

 ,טכורפנעמולב קעדַאלװ -- רַאטערקעס סלַא ןוא תורוש יד ןופ

 ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןייארַאפ םענופ סעיצקַא עטסקיטכיוו יד וצ

 רעמוז) סעקישטזַאקירּפ יד ןופ קיירטס רעסיורג רעד טרעהעג טָאה

 ,גנורעכעה-ןיול ַא רַאפ ןוא גָאט-סטעברַא ןטרימרָאנ ַא רַאפ (8

 ןייארַאפ דעקיזָאד רעד .ןוחצנ ַא טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא סָאװ

 רעוויסנעטניא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיוא טלָאמעד ךיז טָאה

 .רעדילגטימ ענייז ןשיווצ טעברַא-רוטלוק

 םוטרעקרעװטנַאה

 םעניא טדערעגמורַא ליפ טרעוו םוטרעקרעוװטנַאה ןגעוו ךיוא

 ןיימ טיול זיא רעבָא ץלַא סָאד ,(? "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב

 -יא רימ זיא סָאװ ,תועידי עקינייא טימ ןצנַאגרעד וצ יאדכ גנוניימ

 היעש רעוט-רעקרעװטנַאה ענעזעוועג יד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעב

 ןופ ןרָאי יד ןיא .ןַאמטלַא לאומש ןוא גרעבדלָאג לסָאי ,קענארג

 ןעוועג רעקרעװטנַאה עלַא טעמכ ןענייז גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ

 עקידנגלָאפ ןעמונעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןכעצ 13 ןיא טריזינַאגרָא

 ,רעיירד-קירטש ,רעכַאמרעטיװצ ,רעכַאמלטיה ,רעדיינש :ןכַאפ

 -ָאטס ,רעריזירפ ,דעקעב ,רעכַאמלטכַאש ,רעטסוש ,רעריצעּפַאט

 ,רעריוװַארג ,רעכַאמרעגייז ,טימשדלָאג ,רעסָאלש ,רעקָאט ,רעיל

 רעטסנעש ןֹוא רעטסערג רעד .רעקירטקעלע ןוא רעלָאמ ,םיבצק

 -ַאכעמ דעד ןופ זיוה סָאד ןעוועג זיא רעקרעװטנַאה יד ןופ ןינב

 רעד רַאפ טרַאה ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ ,יירעקעב רעשינ

 ַא ןיא ןרעוו טלדנַאוװרַאפ טלָאזעג טָאה ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -עג זיא ןייארַאפ-רעלדנעהניילק יד ךיוא .וויטַארעּפָאַָאק-רעקענ

 -מורַא טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עכיײרלָאצ ןוא עקרַאטש ַא ןעוו

 ךיוא יוװ ,רעײטש-קרַאמ ןוא םירחוס עניילק רעטרעדנוה ןעמונעג

 | .רעיײגספרָאד 50 ךרע ןַא

 גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 טדערעגמורַא טיירב טרעוװ גנואיצרעד ןוא רוטלוק ןגעוו

 -רעביא יונעג טרעוװ טרָאד ,(1 "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט,, ךוב ןיא

 עכלעזַא ןופ גנוטיידַאב ןוא טייקיטעט ,גנואײטשטנַא יד ןבעגעג |

 -טנַאה ,לוש-רענטרעג : יו סעיצוטיטסניא גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 עשידיי ,םייהרעדניק ןוא לוש-סקלָאפ-ץרּפ .ל ,י ,לוש-רעקרעוו
 שידיי ,ןקעטָאילביב עשידיי ,"ַאריל; ,ןסרוק-טנווָא ,עיזַאנמיג

 זיא ךָאד .ןבולק-טרָאּפס ןוא עסערּפ עשידיי ךיוא יוװ ,?רעטַאעט
 .-ָאמ עקיטכיוו עקינייא ךָאנ טימ ץלַא סָאד ןצנַאגרעד וצ קיטיינ

 ַא ךיז טניפעג (11 ?יקסווָאכָאטסנעשט קינשטָאר; ךוב ןיא : ןטנעמ

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןקיטלָאמַאד ןופ טכירַאב -

 -ַאב ןקיזָאד םעד ןיא .לגיּפש קירנעה ר"ד ,?שטשָאנישטָארבָאד;

 ןבָאה 1888 רָאי ןזיב.., זַא ,טנָאמרעד ערעדנַא ןשיווצ זיא טכיר

 ןפיוא טנרעלעג רעדניק עשידיי עמערָא 50-40 ןופ ךרע ןַא ךיז

 ןיא טָאה ,ןָאסניװָאד ,בר רעקיטלָאמַאד רעד .להק ןופ ןובשח

 הרות-דומלת ַא טריפעג סַאג יקסרַאצנראג רעד ףיוא ןינב-הליהק

 -דומלת רעקיזָאד רעד ייב ןענייז 1897 רָאי ןיא .רעדניק 125 רַאפ

 -ָאלש ַא ,ןטַאטשרַאװ:דעקרעװטנַאה ןרָאװעג טנדרָאעגניא הר.ת

 15 טימ טַאטשרַאװ-רעילָאטס ַא ,רעליש 20 טימ טַאטשרַאװ-רעס

 רָאי ןיא .רעליש 6 טימ טַאטשרַאו:-רעריציּפַאט ַא ןוא רעליש

 ואוו ,דרע סעגרָאמ 11 טפיוקעג גנוטלַאוװרַאפ-הליהק יד טָאה 0

 לָאצ עטשרע יד .עמרעפ-רענטרעג ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא'ס

 ךיוא ןענייז סע .14 ןעוװעג זיא סרוק ןשיטקַארּפ ןפיוא רעליש

 ןענייז סָאװ ,רערעהוצ 50 רַאפ ןסרוק-טנוװָא ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןופ ,ןטַאטשרַאװרעקרעװטנַאה יד ןיא רעליש ןופ ןענַאטשַאב

 ?טָאטש ןיא תוכאלמ:-ילעב ןופ ןוא עמרעפ רעד ףיוא רעליש

 רעטייוו טיג לגיּפש סָאװ ,העידי יד זיא טנַאסערעטניא רעייז

 -ָאטיינ רַאפ לוש-תבש ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךייא זיא'ס זַא ,ןָא

 -- לוש-תבש עקיזָאד יד .סניכעק ןוא סעקטנעידעּפסקע ,סניר

 ןעהעש יד ןיא תבש ןדעי קיטעט ןעוועג זיא -- לגיּפש טביירש

 -עג טכוזַאב זיא ןוא טנוװָא ןיא רעגיײזַא 8 זיב גָאטימ ךָאנ 23 ןופ

 .ךעלדיימ 150 ךרע ןַא ןופ ןרָאיו

 -נעשט רעביא רעזייווגעוו; ךוב ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןיא

 ןופ בײהנָא ןיא זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו ?טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטס

 רַאפ טריטסיסקע וװָאכָאטסנעשט ןיא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט9

 זיא סָאװ ,הרות-דומלת ַא ,ןלוש עשיטָאטש ייווצ רעדניק עשידיי

 טימ לוש-רעקרעװטנַאה ַא ,רעדניק 100 ןופ ןרָאװעג טכזזַאב
 טימ םירדח 50 ,רעליש 20 טימ לוש-רענטרעג ַא ,רעליש 0

 ןבָאה ןלוש-לטימ ןוא ערַאטנעמעלע יד ןיא זַא ןוא םידימלת 0

 ןרעפיצ ענעבעגעגנָא יד טָא .רעליש עשידיי 4945 ןענופעג ךיז

 ןיא ןרעטלע עשידיי יד ןופ גנַארד ןגעוו דליב ַא זדנוא ןביג

 ץָארט .רעדניק ערעייז ןעיצרעד ןוא ןדליב וצ ווָאכָאטסנעשט

 -עגנָא טלָאמעד ךיז ןבָאה ןדיי עכלעוו ףיוא ,ןטייקירעוװש עלַא

 יד זיא ,ןדליב וצ ךיז גנַארד םעד ןכעלקריוורַאפ םייב ןפָארט

 -ניא ןַא רעייז .ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג עקידנדליב-ךיז לָאצ
 יד ןיא רימ ןעניפעג טיבעג םעד ףיוא לַאירעטַאמ ןטנַאסערעט

 ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,"ןסרוק-סגנודליבטסבלעז; ןרושָארב

 -ָארב עטנָאמרעד יד ןיא ,1917-1915 ןרָאי יד ןיא ווָאכָאטסנעשט

 1917 ןוא 1916 ,1915 ןרָאי יד ןיא זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו ןרוש

 -ליב רערעכעה רַאפ ןסרוק טריטסיסקע וװוָאכָאטסנעשט ןיא ןבָאה

 -וצ 547 טַאהעג ןסרוק עקיזָאד יד ןבָאה 1915 רָאי ןיא .גנוד

 -ליב רעלעטימ טימ --- 2312 ,גנודליב רערעכעה טימ 58 : רערעה
 רעשימייה טימ 25 ןוא גנודליב רעקיסַאלק 4 טימ --- 152 ,גנוד

 73 ה"ד ,ןדיי ןעוועג 225 ןענייז רערעהוצ 542 יד ןופ .גנודליב

 ליפ ַא ןעוועג רערעהוצ לָאצ יד זיא 1917 רָאי ןיא ,טנעצָארּפ
 טנעצַארּפ 50 עצנַאג זיא רעבָא םעד ןיפ .204 זיולב ,ערענעלק

 רערעהוצ עשידיי לָאצ יד זיא ןעעז רימ יװ .ןדיי ןופ ןענַאטשַאב

 -וטש עשידיי לָאצ רעד ןגעוו .ערעסערג ַא ןעוועג קיסעמטנעצָארּפ

 טינ רעדייל רימ ךיז טָאה דָאירעּפ-המחלמ ןשיווצ ןיא עקידנריד

 יד ,ןלאירעטַאמ עטעטירָאטױא ןופ ןעניפעגוצסיוא ןבעגעגנייא

 רָאי ןופ ןעמַאטש ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עגרַאק

 ןוא לוש רַאפ טַארעּפער ןופ רעטייל רענעזעוועג רעד סָאוו ,9

 -לַאטס .ב ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעװָאכָאטסנעשט רעד ייב רוטלוק

 ןטכירַאב עקיזָאד יד .טלעטשעגנעמַאזוצ 1940 רָאי ןיא טָאה ,ַאל

 ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשנַא-רעל עשידיי יד ןופ בור סָאד םורַא ןעמענ

 ; סקידנגלָאפ רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןוא 1929 רָאי ןיא טריטסיסקע
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 ---ךעלדיימ) רעדניק 49 טימ קָאטשנייװ .ז ןופ נ"א לוש-לבערפ ַא (}

 עקיזָאד יד .שטיוװָאקלעז האל -- ןירעטייל ,(26 -- ךעלגניי ,3

 ץײלַא רעט2 רעד ףיוא זיוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה לוש-לבערפ

 -ָארעזירפ םירמ ןופ טריפעגנָא לוש-לבערפ ַא (2 .20 רעמונ

 טימ ,12 .מונ ,סַאג שטיװעלעסָאי ָאקרעב ףיוא ַאקציווילג-שטיוו

 ,לוש-לבערפ ַא (3 .(ךעלדיימ 12 ןוא ךעלגניי 7) רעדניק 0

 -ניק 12 טימ ,8 .מינ עיײלַא ףיוא רָאטקַאפ ַאטָאל ןופ טריפעגנָא

 -עג רעד ןופ לושרָאפ ַא (4 (ךעלדיימ 6 ןוא ךעלגניי 6) רעד
 ,6 .מונ ,סַאג אווָאלסימעשּפ ףיוא *?שטשָאנישטָארבָאד, טּפַאשלעז

 טימ ,("ַאקנָארכָא) דרַאבלעג ַאשזור ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -ץרּפ .ל .י (5 .(ךעלדיימ 160 ןוא ךעלגניי 60) רעדניק 0

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,22 סאג-אקטורק ףיוא םייחרעדניק

 .(ךעלדיימ 64 ןואד עלגניי 28) רעדניק 102 טימ ,גרובזניג הרש

 -לָאװ ףיוא ץישפיל ַאלעב ךרוד טריפעגנָא לוש-לבערפ ַא 6

 "דיימ 14 ןוא ךעלגניי 11) רעדניק 25 טימ ,11 .מונ ישטשָאנ

 -רַאפ ןופ רעדניק ןופ ןטעלּפמָאק וצ ךָאנ ןעמוק םעד וצ .(ךעל

 -ַאגעל טשינ) טַאוירּפ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,רעטלע-לוש

 ןעועג טשינ ןענייז ןוא תוחוכ עטריציפילַאװק ךרוד (טריזיל

 ןרעוו'ס .טַאירָאטקעּפסניא-לוש ןופ תומישר יד ןיא ןעמונעגניירַא

 רעדניק רַאפ ןטעלּפמָאק-רעמוז יד טנכערעגניירַא טשינ ךיוא

 -רַאפ ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,רעטלע-לושרַאפ ןופ

 .טפול רעיירפ רעד ףיוא ,רעדעס ענעדיש

 ,רעדניק עשידיי רַאפ 12 .מונ לוש (1 :ןלוש ערַאטנעמעלע

 -עג טָאה לוש עקיזָאד יד ,10/14 'מונ סַאג-ַאװָאלסימעשּפ ףיוא

 -גניי 245) רעדניק 808 ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןוא ןסַאלק 14 טַאה

 ףיוא ,ןסַאלק 12 טימ ,15 .מונ לוש (2 .(ךעלדיימ 563 ןוא ךעל

 ךעלגניי 468) רעליש 694 טימ, 19/23 .מונ סַאג-ַאשטיװָאטורַאנ

 -ַאנמיג רעסקא םייב לוש עקיסַאלק-4 ַא (23 .,ךעלדיימ 226 ןוא

 -גניי ןיולב) רעליש 33 טימ ,26 .מונ סַאג-אשאּפ ףיוא ,םויז

 ףיוא ,םויזַאנמיג ןשידיי םייב לוש עקיסַאלק-6 ַא (4 .(ךעל

 115 ןוא ךעלגניי 90) רעליש 205 טימ 8/10 .מונ ַאקסרוגָאנסַאי

 ףיוא ,קָאטשניײװ .ז ןופ נ"א לוש עקיסַאלק 7 ַא (5 .(ךעלדיימ

 (6 .(13 ךעלדיימ ,49 ךעלגניי) רעליש 1122 טימ ,20 עיײלַאַא

 ,9 .מונ עשטיװעלעסָאי .ב ףיוא קַאילירג ןופ לוש עקיסַאלק-4 ַא

 ןופ לוש עקיסַאלקי5 ַא (7 .(ךעלגניי זיולב) רעליש 70 טימ
 .(ךעלגניי זיולב) רעליש 50 טימ ,8 .מונ עײלַא ףיוא ,גרעבנייוו .ד
 סַאג ַאשטיװעלעסָאי ָאקרעב ףיוא ,לוש-ליימ עקיסַאלקד7 ַא (2

 .סנירעליש 125 טימ ,15 .מונ
 -מיג עשידיי סָאד) םואעציל רעטַאוירּפ (1 :ןלוש-לטימ

 300 טימ ןסַאלק 9 ןיפ 8/10 .מונ ַאקסרוגָאנסַאי ףיוא ,(םויזַאנ

 -ַאנמיג-רעסקא סָאד (2 .(ךעלדיימ 165 ןוא ךעלגניי 125) רעליש

 רעליש 200 טימ ןסַאלק 8 ןופ ,24 .מונ סַאג-אשאּפ ףיוא ,םויז
 ,(ךעלדיימ 80 ןוא ךעלגניי 120)

 םעד ץוחַא .ןטכירַאב ענעזיוועגנָא ןביוא יד טיול ליפ ױזַא

 ,"תעדה-יקיזחמ; הרות:-דומלת יד טכוזַאב רעדניק ךס ַא ןבָאה

 ליפ ןוא םידומיל עכעלטלעוו ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא ןענייז'ס

 ,םידמלמ-לקניוו ייב טנרעלעג ךיז ןבָאה סָאװ רעדניק

 ַא ןבעגעגנָא ךיוא זיא ןטכירַאב עטנָאמרעד-ןביוא יד ןיא

 ,מונ יקסרַאצנרָאג ףיוא :ןסרוק:סגנוצנַאגרעד ןגעוו קיטסיטַאטס

 ַא טריטסיסקע טָאה לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןופ ןינב ןיא ,8

 גנוטײל רעד רעטנוא ןרָאטַאנימרעט רַאפ סרוק-סגנוצנַאגרעד

 -עג טָאה סרוק רעד .יקסוסישּפ ווַאלסינַאטס רעינעשזדניא ןופ

 -ימעשּפ ףיוא ;(רענעמ זיולב) רעליש 210 טימ ןסַאלק 6 טַאה

 ,ןעיורפ רַאפ סורק-סגנוצנַאגרעד ַא ןעוועג זיא 10 .מונ ַאוװָאלס

 םענופ ןירעטייל .סנירעליש 102 ןופ ןרָאװעג טכוזַאב זיא סָאװ
 .רענווא ַאליל ןירערעל יד ןעוועג זיא סרוק ןקיזָאד

 -ינַאטס ןופ גנוטייל רעד רעטנוא לוש-רעקרעװטנַאה יד
 זילב) רעליש 120 ןופ ןרָאװעג טכוזַאב זיא יקסוסישּפ ווַאלס

 "ירּפ יד טכוזַאב ךיוא טָאה רעליש לָאצ עסיוועג ַא .(רענעמ
 -הכולמ יד ןוא שטיוװָאנישזוװאו קיוודול ןופ לוש-קיזומ עטַאװ
 זיא ןדיי לָאצ עניילק ַא זױלב ואוו ,סניטסיליבערפ רַאפ לוש
 .ןרָאװעג זטלָאגעוצ

 -ניק עלַא םורַא טינ טייוו ןעמענ ןלָאצ עטכַארבעג-ןביוא יד

 -רעד ןוא גנודליב ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ןוא רעד
 יד ןיא טרידוטש טָאהס ָאװ ,טנגוי יד טשינ ךיוא ןוא גנואיצ
 ,דנַאלסיױא ןיא ןוא ןליױוּפ ןיא טעטש-טעטיסרעווינוא

 וצ קיטיינ זיא גנואיצרעד ןיא רוטלוק ןגעוו קידנדייר
 רעדעי ."ַאריל; רעד ןופ טייקיטעט יד ןגעוװ ךיוא ןענָאמרעד
 ךיז טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ךיוא ןוא דיי רעוװָאכָאטסנעשט
 רעד ןגעוו טסייו ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב ןטימ טנעקַאב

 ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןרַאפ ?ַארילא רעד ןופ גנוטיידַאב רעסיורג

 ךרוד טרָאד זיא'ס יװ ,םעד ךָאנ סרעדנוזַאב ,ווָאכָאטסנעשט ןיא
 ןוא יקסוװָאלבַארכ ,ןַאמרעדעּפ .ר רעוט-רעטעברַא עשידיי יד

 ,רעוט-רוטלוק עשידיי עוויסערגָארּפ יד ןופ ללכב ןיא ץרּפ ןרהא
 ןבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא יד ןרָאװעג טפמעקַאב

 -וצ קיטיינ זיא ךָאד .טפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ןיא טשרעהעג

 ץרּפ ןרהא ר"ד רעביא טיג סע יװ :ןטקַאפ עקינייא ןבעגוצ
 -ערגָארּפ יד ןבָאה ("ַאריל; רעד ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג)

 -יסַא רעד ןגעק עוויסנעפָא רעייז ןבייהעגנָא רעוט-רוטלוק עוויס
 ןופ ףוס םוצ טשרע ."ַאריל, רעד ןיא גנוריפנָא רעשירָאטַאלימ

 "טפַאשלעזעג עשירַארעטיל עשידייא יד יו ,םעד ךָא ,1

 -ילגטימ יד .ןרָאװעג ןסָאלשעג טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד זיא
 ןטָארטעגנײרַא ןענייז טפַאשלעזעג רענעסָאלשעג רעד ןופ רעד

 יד טּפיטשעגסױרַא טרָאד ןופ זייווכעלסיב ןוא "?ַאריל, רעד ןיא
 ןבילבעג ."ַאריל; רעד ןופ רעריפנָא-סגנוטלַאװרַאפ עטרילימיסַא

 זַא ,טרעלקרעד טָאה רעכלעוו ,דלעפסוקרַאמ קירנעה זיולב זיא

 ןשרעה ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט יד ןָא טינ ןעייג םיא
 -ָאד רעד טימ ןטעברַאטימ רעטייוו ליוו רע .?ַארילא רעד ןיא

 ,טעז רע לייו ,ןציטש לעירעטַאמ יז ןוא טפַאשלעזעג רעקיז

 ַא ןָא טייג סע רָאנ ואוו ןוא טעברַא ןַא טריפעג טרעוװ ָאד זַא

 ןשיווצ .ןייז ךיוא רע ליוו ,טייקיטעט-רוטלוק עוויסנעטניא ענייש
 -- ,ץרּפ ןרהא רעביא טיג -- ,"ַארילא רעד ןופ רעדילגטימ יד
 טינ ירמגל ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה

 -יטסניא רעקיזָאד רעד ןופ טייקיטעט רעד טימ טריסערעטניא
 וצ טנעָאנ ןייז וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ָאד ןבָאה ייז ,עיצוט
 -ַאב טנעקעג רעטכייל ןבָאה ייז ןכלעוו קנַאד ַא ,ןדלעפסוקרַאמ

 .קנעב עשידיי יד ןיא ןטידערק ןעמוק
 ןענעדרָאוצניא ףיוא ןשינעבױלרעד ןעמוקַאבסױרַא סָאד

 זיא -- ץרּפ ןרהא רעביא רעטייו טיג -- ןעגנומענרעטנוא

 -ַאי שדוח ןיא רָאי רעדעי .ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןעמוקעגרָאפ
 ןלעטשוצ טפרַאדַאב *ַארילא רעד ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד טָאה ,רַאונ

 זיא ןַאלּפ רעד .רָאי ץנַאג ַא ףיוא ןעגנומענרעטנוא ןופ ןַאלּפ ַא

 -טעיּפ ןיא יקסוועשטאי רָאטַאנרעבוג םוצ ןרָאװעג טקישעגרעביא
 ןעגנוזעלרָאפ 12 ןענדרָאוצנייא ןרָאװעג זיא טביולרעד .ווָאקיר

 רעבָא טָאה "ַארילק יד .רָאי ןופ ךשמ ןיא ןטרעצנָאק 48 ןוא

 רעד .ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל טנדרָאעגנייא לייטנטסניימ
 ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה רעכלעוו ,קוילַאכימ ,טסיצילָאּפ רערעכעה

 -ילק רעד ןופ טייקיטעט רעד ףיוא טסַאּפעגפיוא רָאטַאנרעבוג
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 רע ידכ ,לבור 2 ןעמענ גנוזעלרָאפ רעדעי רַאפ טגעלפ .,"ַאר

 עכלעזַא ףיוא .ןייזיב טרעצנָאק ןוא גנוזעלרָאפ רעדעי ייב לָאז

 ,גרעבמָאנ ,ץרּפ ,םכילע-םולש ןעמוקּפָארַא ןגעלפ ?ןטרעצנָאק,

 יד ןיא .רעביירש עשידיי ערעדנַא ןיא ןילטייצ ללה ,גרעבנסייוו

 רָאפ טמוק סע זַא ,ןרעו ןבעגעגנָא טגעלפ ןשיפַא ןוא ןעגנוטייצ

 ןטערטסױרַא ץנַאט-ָאלָאס ןיא טעװ סע ןכלעוו ףיוא ,טרעצנָאק ַצ

 יד .רעביירש רערעדנַא ןַא רעדָא ,םכילע-םולש רעדָא ,ץרּפ ,ל .י

 סָאװ ,לַאקָאל םענעגייא ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנומענרעטניא

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה לַאקָאל רעד .רעצעלּפ 225 טַאהעג טָאה

 .עײלַא רעטשרע רעד ןופ גָאר ןפיוא זיוה סרעלטיג

 ץרּפ ןרהא רעביא טיג ןטערטסױרַא סעצרּפפ ל .י ןגעוו

 ןענעיילרָאפ טגעלפ ץרּפ .ל .י :ןטנעמָאמ עשיטסירעטקַארַאכ

 -רָאפ ַאזַא רענייא תעב .קינייװסיוא ןיפ גנולייצרעד ַא סנייז

 -טימ-"ַאריל; עקינייא ןבָאה ,"טניוו ןטימ הרות ןיד ַא;? ,גנוזעל

 ַא ןיא .טגָאזעג טָאה ץרּפ סָאװ ץלַא טריפַארגָאנעטס רעדילג

 -רַאװ ַא ןיא עבלעז סָאד טנעײלעג ןיוש ןעמ טָאה םורַא ךָאװ

 זיא'ס יו ,טרָאװ-ייב-טרָאװ סָאד ןוא גנוטייצ רעשידיי רעוועש

 -ָאטסנעשט ןיא גנוזעלרָאפ רעד תעב ןרָאװעג טריפַארגָאנעטס

 זיא ץרּפ .ל .י : טנעמָאמ רעשיטסירעטקַארַאכ רעטייווצ ַא .ווָאכ

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןטירטסױרַא ענייז ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג

 עוויטקַא יד טימ ןקורדנייא ענייז טימ טלייטעג ךיז ןרעג טָאה ןוא

 הנח ןוא ןרהא םיבורק ענייז טימ סרעדנוזַאב ןוא ,רעוט-רוטלוק

 טימ ןקידנערַאפ קידנעטש רע טגעלפ ייז וצ ווירב ענייז ,ץרּפ

 ביוחמ טשינ ןיב'כ ,טנערברַאפ םעניימ ווירב םעד; עטיב רעד

 ...?ןפַארגָאיב עניימ רַאפ לטסנידרַאפ טכייל ַא ןפַאש וצ

 "ַארילק טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיטעט-רוטלוק ענייש יד

 רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -וטלוק ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ לטיּפַאק יינ ַא ןביױהעגנָא ךיז

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל ןשידיי ןלער

 ךָאנ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןופ סקואוו רעד

 תוכייש עטנעָאנ רָאג ַא טַאהעג טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרש רעד

 -נָא ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןופ טייקיטעט רעד וצ

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןסולפנייאַאב ןוא ןעגנירדניירַא ןביוהעג

 ןופ ,רעדיו ,טיבעג ןפיוא .וָאכָאטסנעשט טָאטשמיײה רעזדנוא

 טליּפשעג לָאר עקיטכיוו ַא טציא טָאה ,גנואיצרעד רענרעדָאמ

 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,לוש-ץרּפ .ל .י עכעלטלעוו עשידיי יד

 ,שזַאגַאב ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןכייר ַא טימ רעליש

 ןעײר-רעטעברַא יד טקרַאטשעג ןוא טליפעגסיוא ןבָאה סָאװ

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקניל יד ןוא

 הליהק רעשידיי רעד ןופ ץנַאמנעזערּפער

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער רעד ןגעוו

 ,(12 יקצַאש .י ר"ד ךרוד טלדנַאהַאב יונעג טרעװ ווָאכָאטסנעשט

 גנוטלַאװרַאפ יד זַא ,ריואוועג רימ ןרעוו לגיּפש קירנעה ר"ד ןופ

 ,גרעבזניג .ה ןופ ןענַאטשַאב זיא הליהק רעקיטלָאמעד רעד ןופ

 ןרהא ר"ד רעביא טיג סע יוװ .דלעפסוקרַאמ .מ ןוא גינעה .מ

 לָאמ עכעלטע ןטנַאטנעזערּפער-הליהק עבלעז יד ןענייז ץרּפ

 רַאפ לייוו ,טָאטש ןיא ןדיי טייהרעמ ַא ןופ ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ דיי עמערָא ןה טמיטשעג ןבָאה ייז

 -דנעהניילק ןה ,(םיבדנמ-לעב ןעוועג ןענייז ייז) עציטש ךָאנ ייז וצ

 -רעטנוא רעייז וצ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,םירחוס ןוא רעל
 ,דסח-תלימג ַא ןעמוקַאב םייב גנוציטש

 ער עיינ יד ןרָאװעג טריפעגכריד ןענייזז סע טניז ןופ

 ,1936 רָאי ןזיב ,ןליױּפ ןיא ןעגנוטלַאורַאפ-הליהק ןופ ןעמרָאפ

 ןופ ןענַאטשַאב גנוטלַאוװרַאפ-הליהק רעד ןופ טייהרעמ יד זיא

 ןופ ךשמ ןיא זיא רעציזרָאפ .ןטסינויצ ןוא רעריפנָא-?"הדוגא;

 לאומש ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןקסע-?יחרזמ, רעד ןעוועג ןרָאי ייר ַא

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1926 רָאי ןופ .ןײטשדלָאג

 -הליהק רעד ןיא סילפנייא ןטסערג םעד ןבָאה המחלמ-טלעוו

 -לעוו ,רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעהניילק יד ןעמוקַאב גנוטלַאװרַאפ

 לייט רעסיוועג ַא ןופ ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא ךיוא ןענייז עכ

 רענעעזזעגנָא רעד ןרָאװעג זיא רעציזרָאפ .רעטעברַא עשידיי

 -רַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רענענַאטשנַא-יינ רעד ןופ רעוט

 -ניארַאפ ליפ ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,גרעבנזָאר בקעי ,ייט

 ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םוצ גנוריסערעט

 ןוא טײקמערָא רעשידיי רעד וצ ,טָאטש ןיא ץוביק ןשידיי ןופ

 -רַא רעשידיי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק י וצ וליפַא

 -שאר רעטצעל רעד ןעוועג זיא גרעבנזָאר בקעי .טפַאשרעטעב

 רעד ןוא ץוביק ןשידיי רעװָאכָאטסנעשט ןסיורג ןופ להקה

 טָאה סָאװ ,טנַאטנעזערּפער רעלעיציּפָא רעשידיי רעקיצנייא

 -עיצַאנַאס ןופ טנַאה ערעוװש יד טליפעגּפָא ךעלנעזרעּפ ךיוא

 ןגרעבנזָאר טָאה רעכלעוו ,יקסוװָאדַאלקס יָאווַאלס רעטסינימ

 -תיב ןשידיי םורַא רעיומ רעד לייוו ,הסיפת ןיא טצעזעגניירַא

 ןעגנונעדרָארַאפ סיקסווָאדַאלקס טימ "טמיטשעגא טינ טָאה םליוע

 ,?קיטסינַאברוא, ןגעוו

 וװָאכָאטסנעשט םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןדיי

 ,וָאכָאטסנעשט םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןדיי ךייש סָאװ

 רָאי ןיא :ןטקַאפ עקינייא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא םעד ןגעוו
 -עג ַא ןופ רושָארב ַא ןענישרעד קעװַאלצָאלוװ ןיא זיא 4

 -עשזק ןגעוו תועידי טימ ,יקסווָארענזומ ווַאלסינַאטס חלג ןסיוו
 טרעוו (1+ טרָאד .(1+ ןטנעמוקָאד עלַאיוװיכרַא ףיוא טציטשעג ,ץיפ

 ןגעװו העידי עטסטלע יד זַא ,ןבעגעגנָא ךיוא ערעדנַא ןשיװצ

 ןענייז'ס ןדיי ליפיוו ,16232 רָאי ןופ טמַאטש ץיפעשזק ןיא ןדיי
 יד לייוו ,טנַאקַאב טינ זיא אפוג ץיפעשזק ןיא ןעוועג טלָאמַאד

 ןיא ןדיי יד וצ טנכערעגוצ ןעוועג ןענייז ןדיי רעציפעשזק
 -ייו ,תושפנ 1956 טלייצעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ןוא ןישָאלַאיזד
 -זוק ןיא ןבָאה 1720 רָאי ןיא זַא ,טנָאמרעד טרָאד טרעוו רעט
 -ַאפ עשידיי 3 טניואוועג (ץיפעשזק ןופ טָאטשרָאפ ַא) יקשטינ
 ,טנָאמרעד ךיוא זיא רושָארב רענעזיוועגנָא רעד ןיא .סעילימ

 סָאװ ,ןדיי 30 טניואוועג יקשטינזוק ןיא ןבָאה 1765 רָאי ןיא זַא
 סָאװ ,שרדמה-תיב םענעגייא ןַא טיובעגפיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה

 םעד ףיוא ייז ןבָאה ףוסל ןוא ,טרעוורַאפ ןעוועג סָאד זיא רעירפ
 .יקסווָארַאמָאק םַאדַא ּפוקסיבצרַא ןופ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב

 ןיא ןענייז 1810 רָאי ןיא זַא יקסווָארענזומ ןָא טיג רעטייוו

 רָאי ןיא ,ןדיי 1045 -- 1847 רָאי ןיא ,ןדיי 270 ןעוועג ץיפעשזק

 2500 ןופ ךרע ןַא -- 1914 רָאי ןיא ןוא ןדיי 1069 -- 0
 רעד זַא ,טנָאמרעד ךיוא טרעוו רושָארב רעבלעז רעד ןיא .,ןדיי

 ןלַאטיּפַאק עטלמַאזעגפיונוצ יד ןופ טָאה יקסניּפור קעטיואוו חלג
 םעד ןוא 1711 ,ינוי ןט25 םעד ,רעטסיולק רעציּפעשזק ןכוד
 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד טגרָאבעגסױא 1715 ,רעבמעצעד ןט"0
 (רָאכָאטסנעשט ייב לטעטש ַא) לָאּפצעינָאק ןיא שרדמה-תיב
 -גנידַאב עכעלנע ףיוא .טנעצָארּפ 10 ףיוא סעטָאלז טנזיוט 3

 רעד 1716 רָאי ןיא טגרָאבעגסיױא ךיוא יקסניּפור טָאה ןעגנוג

 ,סעטָאלז 5000 ןישָאלַאיזד ןיא שרדמה-תיב ןופ גנוטלַאװרַאפ
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 סעּפניט 500 טגרָאבעגסױא רעדיו רע טָאה 1721 רָאי ןיא
 טימ ןוא (רימישזַאק ןַאי ןופ ןטייצ יד ןיא עבטמ ענרעבליז ַא)

 רעדיו רע טָאה ,טסוגױא ןט-20 םעד ,רעטעּפש רָאי ףניפ

 ,בגא .סעטָאלז 2700 ןישָאלַאיזד ןופ ןדיי יד טגרָאבעגסיוא
 -ַאב יד וצ ךיז ןבָאה ןדיי יד זַא ,טנָאמרעד טרָאד ךיוא טרעוו

 ןוא טסַאּפעגוצ טשינ האוולה יד ןלָאצסױא ןופ ןעגנוגניד

 (ַאװטנָאילק) םרח ןיא ןפרַאװנײרַא טימ טערדעג ייז טָאה'מ

 ןיא זַא ,סיוא טמוק ,תועידי עקיזָאד יד ףיוא ךיז קידנציטש
 עשידיי ןעוועג ןיוש ןענייז ווָאכָאטסנעשט םורַא ךעלטעטש עסיוועג

 ַא ןופ רכז ַא סעּפע ןעוועג זיא'ס יו ,םעד רַאפ ךָאנ םיבושי

 -עירעטַאמ רעייז זַא ןוא .אפוג וװָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידקי
 -נָא טזומעג ןבָאה ייז זַא ױזַא ,ערעווש ַא ןעוועג זיא עגַאל על

 ,ןלָאצּפָא טנעקעג טשינ ןבָאה ייז עכלעוו ,תואוולה וצ ןעמוק
+ 2 + 

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טציא זיב זא סָאװ םעלַא םעד ןופ

 ןצרוק םעד ןופ ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןגעוו

 ץלַא ךָאנ ךיז טמוקַאב ,טציא ָאד גנערב ךיא סָאװ ,רעייטשוצ

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ עטכישעג רעד ןגעוו דליב לופ ןייק טשינ

 ַא רַאפ סָאװ עז םעד ןופ ךיוא ןעמ ןעק ךָאד .בישי ןשידיי

 ןעועג זיא ץוביק רעװָאכָאטסנעשט רעד דילגטימ רעקידובכב

 סָאד קרַאטש יװ ןוא ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןכיירמור םעניא
 .אפוג טָאטש ןיא ןעזעגנָא ךיז טָאה וָאכָאטסנעשט עשידיי

 ןכיײרלָאצ ןופ ןבעל עלופרילָאק עקידנריסלוּפ עקיזָאד סָאד
 ןרָאװעג טרעטשעצ רעבָא זיא ווָאכָאטפנעשט ןיא ץוביק ןשידיי

 -טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעו טנעמָאמ ןטימ

 ןיא טרישרַאמנײרַא ןבָאה תולייח עשירעלטיה יד ןוא הטיחש

 ,טָאטש

 ךיז טָאה סָאװ קילגמוא עסיורג סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןצנַאג ןופ עּפָארטסַאטַאק רעד טימ טקידנערַאפ 1442 רָאי ןיא

 ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ ,וָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי

 !םמש חמי ,םיחצור עשירעלטיה יד ןופ

 1956 .בעפ ,עשרַאוװ

 : עיפַארגָאילביב

 ןכרוד ןבירשעג ,װָאכָאטסנעשט ןופ עטכישעג רעד ןגעװ טכירַאב (
 "עד ןט15 םעד ןענַאגרָא-עיצַאּפוקַא יד רַאפ טארטסיגאמ רעװָאכָאטסנעשט

 ןקיטלָאמעד ןכרוד ןבירשעגרעטנוא ,,0:1224/1/12 .מונ ,1942 ,רעבמעצ
 ,יקציבור רעטסיימרעגריב

 ןופ ,"המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד זיב וָאכָאטסנעשט ןיא ןדײ, (2

 ,9 טייז ,"ןדיי רצװַאכָאטסנעשט , ,יקצַאש בקעי רייד

 -נעשט ַאּפ קינדָאװעשּפ , ,עשטוָאנזָאיארק ָאװטסישזאװָאט עיקסלָאּפ, 63
 ,1909 ,עשרַאװ ,יצילַאקָא יא עװָאכָאטס

 ןענישרעד ,"ךיקסלָאּפ ךַאימעיז (ָאּפ ענשטירָאטסיה עשזדורדָאּפ, 4
 ,1958 רָאי ןיא

 ,1846 ,עשראװ ,"ארוג יענסאי אד אקמושזגלעיפ, (5

 עירטסודנייא רעד ןופ עיפַארגָאנָאמ, :יקסװָאקטַאש יטנעצניװ (6
 ,1913 ,"װָאכָאטסנעשט ןיא

 טנדרַאעגנייא ,וָאכָאטסנעשט ןיא גנולעטשסיוא רעד ןופ גָאלַאטַאק (
 ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד רַאפ ןרָאװעג

 ,50 טייז ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, (8
 ,61 טייז ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, (9

 ,66 טייז ,"ןדיי רצװָאכָאטסנעשט- 0
 ,1903 רָאי ןיא ןענישרעדד 1
 ,23 טייז ,"ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ,, 2

 .שטשַאלעשּפ .װ עיצּפעשזזה 3

 88 טיז (4

 װָאכָאטסנעשט ןיא לַאזקָאװ

 "ַאדַאװַאזע (סעמרַאזַאק) ןוַאשָאק יד

 קירב"ןַאב םייב עעלַא דעטשרע רעד ןיא זיוה סעקנַארפ

 קרַאמ רעיינ



 ןהכ יבצ ריד

 ןוָאכָאטסנעשט ןיא הליהק עשידיי יד
 (טייקימעמ ןוא לעמשנעמַאזוצ ריא)

 הליהק רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 וָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד

 ליפ ןיא ןעניד טנעקעג טָאה

 ןייש ַא ןופ רעטסומ סלַא ןטכיזניה

 -ניא עריא טימ ייס .ןבעל שידיי

 סָאװ ,יד טימ ייס ןוא סעיצוטיטס

 ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז

 -נעשט עשידיי סָאד .ייז ןופ

 עצנַאג ַא טגָאמרַאפ טָאה ווָאכָאטס

 ןענייז סָאװ ןטייקכעלנעזרעּפ ייר

 ןָאט וצ טיירג קידנעטש ןעוועג

 ןפלעה וצ ןוא ללכה תבוטל סעּפע

 ןוא ךעלגעמרַאפ ןעוועג ןענייז סָאוו ןדיי עקיטפרעדַאבטיונ יד

 ,ךיז ןופ ןזָאלבעג טשינ ךָאד

 יד טכַארטַאב ןיא ָאד ןעמוק עיר רעטשרע רעד ןיא

 ןרָאזָאד יד ,ענימג יד רעדָא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא

 -ּפָא רדסכ ןבָאה רעוט-ללכ עקיזָאד יד .ןסעזערּפ ערעייז ןוא

 ןטסעבמַא ןענעדרָאוצנייא ףיוא עיגרענע ןוא טייצ רעייז ןבעגעג

 רענעעזעגנָא ןוא רעסיורג רעקיזָאד רעד ןופ ןבעל עשידיי סָאד

 ,טָאטש רעשידיי

 ןסעזערּפ עריא ןוא ענימג רעד ןופ טדער ןעמ ןעוו רעבָא

 עכעלרעה יד קנַאדעג ןפיוא ןטשרע םוצ טמוק ,(ןטנעדיזערּפ)

 קירנעה 'ה ןבדנ ןוא ריבג ןשידיי ןסיורג םעד ןופ טלַאטשעג

 רעד טעמדיוועג ךיז ןרָאי רעקילדנעצ טָאה סָאװ ,דלעפסוקרַאמ

 ייב ייס ןוא ןדיי ייב ייס טבילַאב טכַאמעג ךיז טָאה ןוא טָאטש

 ,טייקכעלרע ןוא טייקטושּפ ןייז טימ ,ןטסירק

 רעריפ רעד גנַאל ןרָאי ןעוועג זיא דלעפסוקרַאמ קירנעה

 ןבָאה ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא .ווָאכָאטסנעשט ןשידיי ןופ

 טָאטש יד ןופ רענייא .ןטסירק ןוא ןדיי טיוט ןייז ףיוא טנייוועג

 ןעוועג זיא רע; :לוש ןיא טגָאזעג דּפסה ןייז ןיא טָאה םידיגמ

 סוקרַאמ ,יתובר ָאי .דלעפסוקרַאמ רעד טָא דיי רענעטלעז ַא

 זדנוא טעװ רע ןוא (ןעמָאנ ןייז ףיוא ליּפש טרָאװ ַא) !טלעפ

 *!רעמ סלַא לָאמ ַא סָאװ ןלעפ

 רעשידיי רעד ןופ רעריפ ןוא ןסעזערּפ ערעדנַא ךיוא רעבָא

 ,טסייג ןבלעז םענופ טלעזַאב ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא הליהק

 יד ןופ רענייא ,ןײטשדלָאג לאומש ןעװעג זיא ,לשמל ,ױזַא

 ןופ סעזערּפ ןעוועג .וָאכָאטסנעשט ןיא ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא

:: 

 א

 זיא רע .רָאי קילדנעצ-ייוצ רעכעה הליהק רעשידיי רעד

 ןטמַא טַאהעג ןוא אשידק הרבח רעד ןופ ןושאר-יאבג ןעוועג

 "יחרזמ; ןיא סרעדנוזַאב .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ליפ ךָאנ ןיא

 .רעוט-טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ

 -סוקרַאמ ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה ןייטשדלָאג לאומש

 רעשידיי רעד ןיא טליּפשעג טָאה ןוא ,טיוט סמענעי ךָאנ ןדלעפ

 ןײטשדלָאג לאומש .עלָאר ערענעלק ןייק טשינ ווָאכָאטסנעשט

 ,םמש חמי ,סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא זיא

 -סקעוו םייח דיי רענייפ רעד ןעוועג זיא רעריפ ַאזַא ךָאנ

 רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,יחרזמ ןיא רעוט ַא ךיוא רעל

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןײטשדלָאג לאומש יו םעד ךָאנ טכַאמ

 רעשידיי רעד ןופ רעריפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .טמַא ןייז ןופ

 החמש .,סקַאז .רד :רעוט-ללכ ענעבעגעגרעביא יד ,הליהק

 רעכלעוו ,ןיטשּפע לדנעמ קיציא ,סילטיאמ .ה ,טאירישזד

 ןשילַאכרַאירטַאּפ ןייז טימ קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה

 יד ןופ רעטערטרַאפ רעד ךיוא רעקינייו טשינ ןוא ןעזסיוא

 רעטצעל רעד .רעלסייג .ה ר"ד ,הליהק רעד ןיא רעקרעװדנַאה

 טלייהעג טָאה סָאװ ,רָאטקָאד ַא ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא ןעוועג זיא

 טָאה טונימ עיירפ ַא טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעוו רעבָא ,עקנַארק

 יו ,סעיצַאזינַאגרָא רעקרעװדנַאה יד רַאפ ןבעגעגקעווַא יז רע

 רעלסייג .עלוש רעקרעװדנַאה יד ןוא דנַאברַאפ רעקרעװדנַאה רעד

 ,שטנעמ ןדנעטעברַא ןופ לרוג ןרַאפ ןעמונעגנָא קידנעטש ךיז טָאה

 הליהק רעד ןופ ןטייקיטעט יד

 ָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןטייקיטעט יד

 רעטשרע רעד זיב טייצ רעד ףיוא .ןלייט ייווצ ףיוא ךיז ןלייט

 ןלױּפ סערגנָאק ץנַאג יװ ווָאכָאטסנעשט ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא

 זיב ןליױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןופ טייצ רעד ףיוא ןוא

 ,1929 רָאי ןיא המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ

 .רָאי 20 ךרע ןַא

 -סור עשירַאצ סָאד ןעוו ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 יד ןיא ,לױּפ ןיא טשרעהעג קרַאטש ױזַא ךָאנ טָאה דנַאל

 ךעלנייועג ךיז טָאה יז יװ ,ענימג יד רעדָא ,הליהק עשידיי

 טָאה יז שטָאכ ,עיצוטיטסניא עדנטיידַאבמוא ןַא ןעוועג ,ןפורעג

 טָאטש רעסיורג ַאזַא ןופ ןבעל ןעשידיי ןצנַאג ןטימ טריפעגנָא
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 ווָא כָאט סנע ש ט 12

 יד טױל לייו ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד .ווָאכָאטסנעשט יו

 -עג ענימג רעד ןופ טייקיטעט יד טָאה ןטפירשרָאפ עשיסור
 ןזעיגילער ןשידיי ןופ םינינע וצ רָאנ טקנערשַאב ןייז טזומ

 ןוא סהרות:-דומלת ,סהוקמ ,םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד יװ ,ןבעל

 עיצקידסירוי ריא ןיא טַאהעג ךיוא טָאה הליהק יד .םלוע-תיב

 ,ו"זַאא שמש ַא ,ןזח ַא ,בר ַא יו ;שדוק-ילכ ןופ ןלעטשנָא סָאד

 -געמרַאפ רעמ יד סָאװ ,לָאצּפָא ןַא ,טַאטע ןַא ןעועג זיא סע

 רעד רעבָא ןקעוװצ יד-טָא רַאפ טלָאצעג ןבָאה ןדיי ערעכעל

 ןענייז ןכיורבעג יד לייוו ,רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא טַאטע

 שכעלטע ןעוועג ןענייז ענימג רעד ןיא ,סיורג וצ ןעוועג טשינ

 -רַאפ רעמ יד ןופ בור יּפ לע ,טָאטש ןופ םיטַאבעלַאב עשידיי

 רעד ןיא ןעמ טָאה םינינע עכעלטלעוו ןגעוו .ןשטנעמ עכעלגעמ

 ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ ךיוא ,ןדער וליפַא טלָאװעג טשינ הליהק

 תוכייש םוש ןייק ענימג רעד וצ ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד ןופ

 ,טַאהעג טשינ

 ןלױּפ יו םעדכָאנ דלַאב ןעוועג סע זיא רעבָא שרעדנַא

 ןענייז דנַאל ןופ ןטלַאטשנַא יד ןוא ןרָאװעג טיײרפַאב זיא

 טלָאמעד .תודוסי עשיטַארקָאמעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 ןעגנע ריא ןופ סױרַא ןלוּפ ץנַאג ןיא הליהק עשידיי יד זיא

 םינינע עזעיגילער-שידיי ןגעוו רָאנ ןעלדנַאהרַאפ וצ ףירגַאב

 -טַאלּפ רערעטיירב ליפ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא

 טשינ יו עזעיגילער .םינינע עלַא ןירַא טמענ סָאװ ,עמרָאפ

 .טָאטש רעזדנוא ןופ ןדיי יד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,עזעיגילער

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 הליהק רעד וצ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז ךָאנרעד

 סע .ןרָאװעג ןפַאשעג טלָאמעד זיא סָאװ טַאר-הליהק םוצ ןוא

 ,ןטנעמעלע עמורפ יד קיטעט קרַאטש ןעוועג ןלַאװ יד ייב ןענייז

 ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןוא "לארשי תדוגא, ,"יחרזמ,, יד יוװ

 יו ,ןעײטרַאּפ רעטעברַא יד קיטעט ןעוועג ןענייז סרעדנוזַאב

 רעד ןיא רעייטשרָאפ טלייוורעד ןבָאה סָאװ ערעדנַא ןוא "דנוב,

 ,טַאר-הליהק ןיא ןוא הליהק

 ןרָאװעג ךיוא טציא זיא הליהק רעד ןופ טייקיטעט יד

 טָאה סָאװ,ערעטיײרב ןוא ערעסערג ליפ ַא ,ערעדנַא ןַא רָאג

 עכלעוו ,םינינע עזעיגילער טימ רָאנ ןעמונרַאפ טשינ רעמ ךיז

 ןענעכײצַאב ייז טגעלפ ןעמ) .ןטקנוּפ 5 ןופ ןענַאטשַאב ןענייז

 ;ס'הרות דומלת רַאפ *ת; ;"שימשת, טרָאװ ןטימ שינָאריא

 רַאפ "יג ;ס'הווקמ רַאפ "מ;/ :ןענװַאד םוצ ןלוש רַאפ "ש;

 ןוא םלוע תיב ןוא אשידק הרבח יו ,המשנ תאיצי ןופ םינינע

 יד .ןיינ .(םישמש ןוא םינזח ,םינבר יד רַאפ רכש רַאפ "ש;

 רעסערג ןוא רעטיירב ליפ ַא טַאהעג טָאה הליהק עקיטציא

 רעשידיי רעד ןופ תוחוכ עלעוטקעלעטניא יד קנַאד ַא ,םַארגָארּפ

 ריא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ רעטעברַא עשידיי ןוא ץנעגילעטניא

 ,טקילײטַאב

 רעד ןיא ןטנעמעלע עכעלטלעוו עיינ יד ןבָאה ,לשמל ,ױזַא

 םַארגָארּפ ןפיוא טלעטשעגקעװַא טַאר-הליהק ןיא ןוא הליהק

 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןטלַאטשנַא-ןרעל עיינ יד רַאפ ףליה ---

 ןוא ןסרוק:טנװָא ,ןלושיְךַאפ ,ןסרוק-סגנודליב יד יוװ ,ןסַאמ

 -רעד טפמעקעג תוחוכ עיינ יד ןבָאה רעקינייו טשינ .ערעדנַא

 טנידַאב סָאװ ,קעטָאילביב עשידיי יד ןציטש לָאז ןעמ זַא ,רַאפ

 עטסעיינ עמַאס יד ייז ןבעגסױרַא ךרוד ,ןסַאמ סקלָאפ עשידיי יד

 -סיױרַא טפָא זיא סָאװ ,טפירש עשידיי ַא :ןענעייל םוצ רעכיב

 גנַאזעג עשידיי ;שידָאירעּפ טשינ רעדָא ,שידָאירעּפ ןעגנַאגעג

 -נומענרעטנוא ערעדנַא ךיוא יו ,ןּפורג-רעטַאעט ןוא ןעניירַאפ

 ָאכָאטסנעשט ןיא .רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ טיבעג ןפיוא ןעג

 -דנַאהש רעד ןגעוו ףמַאק רעקרַאטש  ַא ןרָאװעג טריפעג זיא

 -יטסניא עכלעזַא ערעדנַא ןוא "אריל,; יד ,"עלוש רעקרעוו

 ,סעיצוט

 עשיּפָארטנַאליפ ןוא עזעיגילער יד זַא ךיז טייטשרַאפ

 עטשרע יד סלַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז סעיצוטיטסניא

 ,ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער ןוא עמורפ יד דצמ ,עטסיל רעד ףיוא

 רעד ןיא ןעוועג ָאכָאטסנעשט ןיא בור יּפ לע ןענייז עכלעוו

 ןטנעמעלע עלַאקידַאר יד ןופ עיציזָאּפָא יד טָאה ךָאד ,טייהרעמ

 ןבָאה ייז .ןײרַא עשַאק רעד ןיא ןעייּפש טזָאלעג טשינ ךיז

 ,תוחוכ ערענָאיצקַאער יד ןגעג ףמַאק ַא ןריפ וצ טַאהעג רדסכ

 ןוא טניימעג טשינרָאג טָאה טרָאװ עשידיי סָאד עכלעוו רַאפ

 ןפדור רָאג לָאז ןעמ זַא ןעועג טכער טלָאװ סע עכלעוו ייב

 ןוא ןסרוק-סגנודליב ,ןלוש-סקלָאפ עשידיי יד ןקורדרעטנוא ןוא

 יו ,?תוסרוקיּפא ןופ רוקמ,/ ַא ןענייז ייז לייוו ,ןקעטָאילביב

 -סיא טַאהעג ךיז טָאה רענעמ:-טַאר עמורפ יד ןופ רענייא

 ,טקירדעג

 ןיא רעכיילג ןייק ןעועג טשינ זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד

 ךיוא ןענַאטשטנַא זיא רעטעּפש לייוו) תוחוכ יד ןופ לָאצ רעד

 רעד ןיא רעייטשרָאפ עריא טקישעג טָאה עכלעוו ,"הדוגא, יד

 ,טקיניירַאפ ךיז ןבָאה ייז ואוו ,טַאר-הליהק ןיא ןוא הליהק

 עלַאקידַאר יד ןגעג ןטסיחרזמ ןוא ןטסינויצ יד טימ בור יּפ לע

 ןענייז עכלעוו "?דנוב , ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ךָאד ,(ןטנעמעלע

 סרעדנוזַאב ןוא תוחוכ עלַאקידַאר עלַא ןופ שארב ןענַאטשעג

 ליפ ,ןטלַאטשנַא עשידיי יד רַאפ ףמַאק ןיא וװיטקַא ןעוועג

 ןבָאה ייז .טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד טריפעגסיוא לָאמ

 ןלעו רימ ואוו .ןעלטימ ענעדעיישרַאפ ךרוד טכיירגרעד סָאד

 | .רעטעּפש ןרעדליש סע

 ןבעג ָאד רימ ןלעװ ,רעטייו ןעיײג רימ רעדייא ,רעבָא
 טַאר :הליהק ןוא הליהק רעד ןופ ןטייקיטעט יד ןופ המישד ַא

 זיב ןליױּפ םעיינ ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז רָאי 20 יד ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד וצ

 יד ןעוועג ןענייז סע סָאװ ןעעז רימָאל רעירפ רעבָא

 . .הליהק רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 ,םינינע שדוק ילכ יד ץוח ַא ואוו םַארגָארּפ ַא ןעוועג זיא סע

 ןענרעל ןופ סעיצוטיטסניא עמורפ יד ןיא ןטלַאטשנַא עזעיגילער

 ןעמיטשַאב טזומעג ךיוא ןטנעמעלע עלַאקידַאר-טשינ יד ןבָאה

 -ליב רַאפ ,ןלוש-ךַאפ רַאפ ,עלוש-רעקרעוודנַאה רעד רַאפ רעטלעג

 עשידיי ַא רַאפ ,קעטָאילביב רעד רַאפ ,ןסרוק-טנוװָא ,ןסרוק סגנוד

 טייטשרַאפ .ערעדנַא ליפ ןוא "אריל, רעד רַאפ ,עּפורג רעטַאעט

 ןעמונעג ןענייז ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ יד ךיוא זַא ךיז

 ,טכַארטַאב ןיא ןרָאװעג

 םיטחוש ,םינזח ,םינייד ,סהארוה-הרומ) שדוק ילכ יד
 (םישמש ןוא

 עשידיי עקיטסייג ןופ טיבעג םוצ רעבירַא רימ ןעייג

 ַא טגָאמרַאפ וָאכָאטסנעשט טָאה .ןיז ןזעיגילער ןיא רעריפ

 טיבעג ןפיוא ןזיר עתמא .םידמול עטמירַאב ןופ לָאצ עסיורג

 ,ןסיוו ןשידומלת ןופ
 טָאה סָאװ ,שא םוחנ 'ר ברה ןואג ןסיורג םעד ץוח ַא

 ַא טגָאמרַאפ ךיוא ווָאכָאטסנעשט טָאה ,טָאטש יד טריצַאב

 ךיוא יױזַא ןוא 'םינייד ןוא ס'הארוה:הרומ ןופ עייר עצנַאג

 רימ .ןעמָאנ ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעו ,רענרעל םתס
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 רעסיורג רעד ,לשמל יװ .ייז ןופ רָאּפ ַא רָאנ ןענַאמרעד ָאד ןלעוװ

 םיא טָאה ןעמ יו רעדָא רעריק עלעסָאי 'ר ףירח ןוא יקב

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,(?שַאקַארפ עלעסָאי, ןפורעג

 קידנעטש ךיז טָאה בר רעד עכלעוו ףיוא ס'הארוה-הרומ

 ןיד םעד ןוא הכלה:הרומ םעד טמענ רעדָא ,ןזָאלרַאפ טנעקעג

 -ניילק עלעסָאי 'ר ,עלעסָאי ןרעדנַא םעד יצ .דלעפסנירג םוחנ 'ר

 ,(םעדייא ןא סרודגיבא 'ר יבר םעד) ןיבור ףסוי 'ר רָאג יצ ,ץַאלּפ

 רעד .םידמול עסיורג יד .םידיגמ יד ייז וצ וצ טנכער

 זיא רעכלעוו ,רעטלַאה השמ 'ר ,שא םוחנ ברה ןופ רעגָאװש

 וצ .רענדער רעקיטלַאװג ַא יא ןדמל רעסיורג ַא יא ןעוועג

 טגעלפ רע ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעמוקעג ןענייז תושרד ענייז

 "תדה יקיזחמ, יד ןופ "סתבש גנוע, יד ףיוא ןדער קידנעטש

 'ר ,דיגמ רערעדנַא רעד טנייה ."יחרזמ; רעד ןיא רעדָא

 -סנעשט רעד, ןפור טגעלפ ןעמ ןכלעוו ,ץנעלבָאק ןועמש ףסוי

 תרדח ַא -- דיי ַא ןעוועג זיא ןועמש ףסוי 'ר ."דיגמ רעוװָאכָאט

 ,שידי םענרעדָאמ םענייפ ַא ףיוא ןדער טגעלפ רע .םינּפ

 ,ל"זח ירמאמ טימ טקָארברַאפ ןוא ןסיוו ןכעלטלעו טימ לופ

 עצנַאג ןייז ןבעגּפָא טגעלפ ןוא טסיחרזמ ַא ןעוועג זיא רע

 ןייק ןעוועג טשינ רע זיא ךָאד .עיצַאזינגַארָא רעד רַאפ טייצ

 יד ןוא עיגָאלָאכיסּפ יד ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא קיטַאנַאפ

 ,רעטעברַא ןשידיי ןופ ןסערעטניא

 ןריולרַאפ ןועמש ףסוי 'ר טָאה ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 רעד ןיא ןריפניירַא םיא טגעלפ םעדייא ןייז ןוא היאר ןייז

 ןטלַאה רעטייו טגעלפ רע ואוו ,שרדמה תיב ןיא רעדָא ,לוש

 סרעדנוזַאב טָאה רע .םַאלפ ןוא רעייפ לופ טימ ,השרד ַא ענייז

 רעד ןיא ,געט עטצעל ענייז זיב ,ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ

 10 רעמונ ענלארעטאק ףיוא טעדנירגעג טָאה רע סָאװ ,לוש

 יד ןעװעג ךיוא ןענייז ןדיי ענייש ןוא םידמול עסיורג

 -ייק טָאה וָאכָאטסנעשט ןיא לייוו ,וָאכָאטסנעשט ןופ םיטחוש

 טנעקעג טָאה רע ןדיס טחוש ַא ןרעװ טנעקעג טשינ רענ

 סָאװ ץלַא ןסיו טזומעג רע טָאה טּפיוהרעביא .ןענרעל טוג

 ױזַא .ית זיב ףלא ןופ הטיחש ןופ ןינע םוצ ךייש זיא סע

 קרַאטש טָאה רע ןוא טריפעגנייא שא םוחנ 'ר ברה טָאה

 ןיא .הרות ינב עתמא ןייז ןלָאז םיטחוש יד זַא ,ןעוועג דיּפקמ

 ןייק ןלעוּפ טנעקעג טשינ בר םייב ןעמ טָאה טכיזניה רעד

 -רעל ןיא טקייועג; שממ טשינ טָאה סָאװ טחוש ַא .הבוט םוש

 טשינ םוחנ 'ר ברה טָאה ,(ןייג טגעלפ לטרעוו סָאד יוו) "ןענ

 -יטָאטש סלַא הליהק רעד ןופ טלעטשעגנָא ןרעוו וצ טזָאלרעד

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה םיטחוש עשיטָאטש יד ןופ .טחוש רעש

 '} ;ראטקַאפ םייח 'ר ;ןַאמפיק על'אבא 'ר :ןביז עדנגלָאפ

 -ישזראב ליוונייז 'ר ;ןַאמגרעב לאקזחי 'ר ;בילטָאג הימחנ

 סע .רעצינש עלעסָאי 'ר ןוא קסווָאלאיד השמ 'ר ;יקסוָאק

 ןעועג טשינ ןענייז ייז רעבָא ,ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז

 עשיטָאטש יד ןופ בור סָאד .טָאטש רעד ןופ טלעטשעגנָא

 ,דומע ןרַאפ ןענװַאד וצ הקזח ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה םיטחוש

 ,םיארונ םימי יד ןיא ,תירחש תליפת

 על'אבא 'ר טָאה םיטחוש טָאטש עטנָאמרעד ןביז יד ןופ
 ןופ ןקז ַא ןברָאטשעג זיא רע .םימי תכירא וצ ןעוועג הכוז
 רעדניק ןופ החּפשמ עסיורג ַא קידנזָאלרעביא ,םיעשת רעביא
 רעייז סרעדנוזַאב ןעוועג זיא על'אבא 'ר .רעדניק-סדניק ןוא
 ,הרות ןיד עדעי ייב ןוא טָאטש ןופ םיבצק יד ייב טבילַאב
 ןעוועג רע זיא ,תומהב ןופ םירחוס טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןופ טחוש רעטסטלע רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ררוב רעייז

 -ילכ ערעדנַא יד ךייש סָאװ .טנגעגמוא ןוא וװוָאכָאטסנעשט
 ןעוועג הליהק עשידיי עקיזָאד יד זיא ווָאכָאטסנעשט ןופ שדוק

 עכלעוו ,םינזח עשידיי ענעעזעגנָא ןופ עפש ַא טימ טשטנעבעג
 .וָאכָאטסנעשט רעסיוא ךיוא ןעמָאנ ַא טַאהעג ןבָאה

 ןדמל ןוא רעלטסניק-הניגנ ןטסערג םעד ןופ ,יאדווא ,ונ

 ןעוועג ךָאד זיא רע .טדערעגּפָא זיא םיובנריב רעב םהרבא 'ר

 װָאכָאטסנעשט טָאטש יד ןוא גנוניישרעד עכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 ןסיורג םעד טָא ןבָאה וצ ךעלקילג טליפעג ךעלקריוו ךיז טָאה

 קיצנַאװצ רעביא רַאפ לוש רעיינ; ריא ןיא רעטסיימ גנַאזעג

 וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג ןענייז םיא רעטנוא רעבָא ."רָאי

 ןופ קידנבױהנָא ,גנַאזעג ןופ רעטסיימ עסיורג ןופ עייר עצנַאג ַא

 ןטצעל םעד וצ זיב ,ןאמסנעב והיתתמ רָאטיזָאּפמָאק ןסיורג םעד

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןופ ןזח

 ןבָאה וצ ןעוועג הכוז וװָאכָאטסנעשט טָאה ,לשמל ,ױזַא

 ,לַאטנעזָאר דניקסיז רעלטסניק-דומע ןטסואווַאב םעד ןזח ַא סלַא

 ַא ןעוועג זיא סָאד .רָאי 22 ןזח:-טָאטש ןעוועג זיא רעכלעוו

 לַאטנעזָאר ןזח ,ןדמל ַא ךיוא וצרעד ןוא םינּפ תרדה ַא דיי

 ךיא טגעלפ רע רָאנ ,ןגנמ א ןעוועג זיולב רָאנ טשינ זיא

 רעד ףיוא ןוא לדיפ ףיוא ,ןטנעמורטסניא ייווצ ףיוא ןליּפש

 -ָאּפמָאק עשידיי עייר עצנַאג ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .ָאנַאיּפ

 ןוא םיררושמ ןופ עלעּפַאק עצנַאג ַא טַאהעג טָאה רע .סעיציז

 עיינ ןטיירגוצ רע טגעלפ םיארונ םימי יד וצ רָאי סעדעי

 רעבירעד .,טסייג ןשידיי ןטלַא ןיא תוליפת יד וצ סעיציזָאּפמָאק

 ןיא ןפיול ,קיזומ טַאהעג ביל ןבָאה סָאװ ,טָאטש ןיא ןדיי ןגעלפ
 עיינ יד ןרעה וצ ידכ ,לוש רעשיטָאטש רעד ןיא געט עקילייה יד
 ,דניקסיז ןזח ןופ ןעגנופַאש

 רעטלע ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא לַאטנעזָאר דניקסיז ןזח

 ,רָאי 73 ןופ

 סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא לוש-טָאטש ןיא זיא םיא ךָאנ

 טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,עאדאב ףסוי רעגנוי רעד ,ןזח

 ךלַאב זיא רע .הניגנ ןופ רעטסיימ רעסיורג ַא סלַא ןעמָאנ ַא

 םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ןוא טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טבילַאב

 ןיא ןעועג רעבָא זיא רע .לַאטנעזָאר ןזח ןכָאנ טסיירטעג

 םיא טָאה דלַאב לייו ,רָאי ןעצ יו רעמ טשינ ווָאכָאטסנעשט

 זיא רעטעּפש ןוא ןָאדנַאל ןיא הליהק עשידיי יד טּפַאכעגסיוא

 ואו ,(עקירפַא םורד) גרובסענַאהָאי ןייק קעװַא ןטרָאד ןופ רע

 רעד ןיא ןוח רעשיטָאטש סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע

 ,לוש רעקיטרָא

 -טָאטש רעד ןיא ןזח סלַא ןעמוקעגנָא זיא שאדאב ןזח ןכָאנ

 ,אוועלאכ .י'ה אפוג װָאכָאטסנעשט ןופ רעלטסניק-דומע ןַא לוש

 רע .לוש רערעדנַא ןַא ןיא טנוװַאדעג רעירפ טָאה רעכלעוו

 עטוג ןופ רָאכ ַא ךיז רַאפ טריזינַאגרָא ןזח-טָאטש סלַא טָאה

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,םיררושמ

 רעד ןופ ןזח רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע .עמיטש ןייז טימ

 םישטנעיװשָא ןייק טקישרַאפ םיא ןבָאה סיצַאנ יד .טָאטש

 .ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו

 רעצנַאג רעד ןיא ןעװעג ןענייז לוש רעשטייד רעד ןיא

 רעד .םינזח ייוצ יו רעמ טשינ ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ

 רימ ןכלעוו ןגעוו ,םיובנריב רעב םהרבא רעלטסניק-הניגנ

 ,רָאטנַאק-רעביוא רעד םיא ךָאנ ןוא .ןבירשעג רעירפ ןבָאה

 זיא רעכלעוו ,לשיפ ןזח ,רעטסיײמ-גנַאזעג רעטמירַאב רעד

 יד טנערברַאפ ןבָאה סיצַאנ יד זיב טמַא ןייז ףיוא ןענַאטשעג
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 םישמש יד ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד שדוק ילכ יד וצ

 ןופ ןוא לוש רעשטייד רעד ןופ ,לוש רעשיטָאטש רעד .ןופ

 עלַא זַא ,טקַאפ ַא זיא סע .װָאכָאטסנעשט ןופ שרדמה תיב

 וצרעד ןוא רפס יעדוי ןעוועג ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןופ םישמש

 ,ןשטנעמ עשיטַאבעלַאב ענייש

 -לעוו ,םינקז םישמש ריפ ןעוועג ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא =

 .טָאטש רעד ןופ סקואוו ןטימ ןסקַאװעגטימ שממ ןענייז עכ

 שמש ירוא ןעו טקנעדעג טשינ רענייק טָאה ,לשמל .,ױזַא

 ןעועג טעמכ זיא רע לייוו ,גנוי ןעויעג ךָאנ זיא (ץלאפ ןרהא)

 ןעמעלַא שמש ירוא טָאה וצרעד .עלַא ןופ רעטסטלע רעד

 ןעועג טעמכ ןזיא ןוא סוחי ןקיצנייא ןדעי טסואוועג ,טנעקעג

 -יטָאטש רעד ןופ שמש רעד ןעוועג זיא רע .תירב סנדעי ףיוא

 ,םיעשת ןב ַא ןרָאװעג רטפנ זיא ןוא גנַאל ןרָאי לוש רעש

 -עשטש ןמלק ,שמש רעטייווצ רעד ןעוועג ךיוא זיא ןקז ַא

 "שמש ןמלק, טָאטש ןיא ןפרעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא) שזאק

 ןקז ַא דיי ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .שרדמה תיב ןופ שמש רעד

 ןיא ןעמוקעגנײירַא זיא ןעמ ןעוו ןוא שיגרענע רעייז רעבָא

 ןקז זַא .םערַאװ ןוא קיטכיל ןעוועג ןטרָאד זיא ,שרדמה תיב

 ,תדה יקיזחמ יד ןופ רעד ,שמש רעטירד רעד ןעוועג ךיוא זיא

 .-שטיב, ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעבָא ,םיוב ריאמ קחצי 'ר

 סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ,םישמש ןדיי ןעוועג ןענייז סָאד ."רענ

 תריסמ טימ שממ טעברַא רעייז וצ ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה

 -.שפנ

 ערענעלק יד ןיא םישמש ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע

 ,טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ױזַא טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןלוש

 עשהכאלמ ילעב יד ןופ םישמש יד וליפַא זַא ,רעבָא זיא טקַאפ ַא

 ,ךַאז עטסואוַאב ַא ןעוועג זיא סע .ןענרעל טנעקעג ןבָאה ןלוש

 רעד ןופ טסניד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ יד עלַא ןשיװצ זַא

 ,רענייא ןעועג טשינ זיא װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי

 עניילק יד ןיא ןענעק ןוא הרות ןב ַא ןייז טשינ לָאז סָאװ

 ןגעק טנכייצעגסיוא וָאכָאטסנעשט ךיז טָאה טימרעד .תויתוא

 ןופ גנוריפ יד זיא טימרעד ןוא .טעטש עקימורַא עלַא רעביא

 ַא ףיוא ןענַאטשעג װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד

 ,הגרדמ רעכיוה רעייז

 םישרדמ-יתב ,סעגָאנַאניס ,ןלוש) תוליפת:-יתב
 (ךעלביטש עשידיסח ןוא

 ןבָאה תוליפת-יתב רעװָאכָאטסנעשט יד ןיא ןָא-ןביוא םעד

 יד ,"לוש עשטייד, יד ןוא ןלוש עשיטָאטש יד ןעמונרַאפ

 עשידי עטסטלע יד ןעוועג טשינ רעבָא זיא לוש עשיטָאטש

 ריא רַאפ רעירפ ןעוועג זיא סע לייוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא לוש

 בייהנָא רָאי ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,לוש עניילק ַא

 -נירגעג-יינ יד טָאה 1801 רָאי ןיא .טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןופ

 עניילק ַא טיובעגסיוא ,וָאכָאטסנעשט ןופ הליהק עשידיי עטעד

 ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי ןופ לָאצ רעניילק רעד רַאפ לוש

 יד טָאה ,1815 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי 15 טימ ןוא ןענופעג

 םעניילק ןיא .שרדמה תיב ןיילק ַא טיובעגסיוא ךיוא הליהק

 לוש רעד ןיא לייו ,רעטניוו טנװַאדעג ןעמ טָאה שרדמה תיב

 ןענווַאד וצ טלַאק וצ ןעוועג זיא

 ןדיי ענעעזעגנָא עכעלטע ןבָאה (18234) ד"צקת רָאי ןיא

 ןיא ןדיי יד ןופ לָאצ יד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ווָאכָאטסנעשט ןופ

 ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ןוא רעסערג ליפ ןרָאװעג זיא טָאטש

 -סיוא לָאז ןעמ סָאװ ,טכַארטעג טָאה ןעמ .זיוה טעבעג יינ ַא

 ױזַא זַא ,ןבילבעג זיא סע .שרדמה תיב ַא רעדָא לוש ַא ,ןעיוב

 לָאז ,ןענװַאד וצ טלַאק וצ טייצ רעטניו זיא לוש ַא ןיא יװ

 .שרדמה תיב סיורג ַא ןעיובסיוא רעבירעד ןעמ

 עוויטַאיציניא רעד טיול זיא רָאי ןבלעז ןופ רדא שדוח שאר

 -עג ןפורעגפיונוצ ןהָאק לבייל 'ר להקה:-שאר ןקיטלָאמעד ןופ

 ןושרג 'ר רָאזָאד ןקיטלָאמעד ןופ זיוה ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןרָאװ

 ןעיוב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע רעכלעוו ףיוא ,ױדנַאל

 .גנולײטּפָא ןעיורפ ַא טימ שרדמה תיב יינ ַא

 יד זַא ןעזעגמורַא ךיז רעבָא ןעמ טָאה ,1855 רָאי ןיא

 זַא ןוא טרעסערגרַאפ ליפ ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי

 -עגנָא רעבירעד טָאה ןעמ .לוש עגיסַאּפ ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ

 ךלַאב עקַאט ךיז ןוא לוש ַאזַא ןעיוב וצ עיצולָאזער ַא ןעמונ

 עכלעוו ,לוש עשיטָאטש יד ןעוועג זיא סָאד .ןעיוב טלעטשעג

 ריא ןבָאה סיצַאנ יד זיב וָאכָאטסנעשט ןיא טריטסיזקע טָאה

 ,טכַאמעג בורח

 יז ןבָאה ערעדנַא יו רעדָא ,לוש עקיטכערּפ רעדנַא ןַא

 יד רעדָא "לוש עיינ יד, ןעוועג זיא ,"עגָאגַאניס יד; ןפורעג

 -יסַא יד ךרוד ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא עכלעוו ,לוש עשטייד

 .טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ בייהנָא ןיא ןדיי עטרילימ

 ןטױל טיובעג .ןינב ךעלרעה ַא ןעוועג זיא לוש עיינ יד

 יד .שזדָאל ןיא ןוא עשרַאו ןיא ןלוש עשטייד יד ןופ רעטסומ

 קיטרַאפ זיא יז ןעוו ןוא טלעג טימ ןומטמ ַא טסָאקעגּפָא טָאה לוש

 .ןריצלָאטש וצ סָאװ טימ טַאהעג ווָאכָאטסנעשט טָאה ןרָאװעג

 -ניא ןעמ טָאה לוש רעד ןיא .ןינב טכַארּפ ַא ןעוװעג זיא סע

 -טסניק ןסיורג ןטסואווַאב םעד רָאטנַאק:רעביוא סלַא ןדַאלעג

 טָאה רעכלעוו ,םיובנריב רעב םהרבא ןזח ,הניגנ ןופ רעל

 1902 רָאי ןופ ,רָאי קיצנַאװצ דומע ןרַאפ טנוװַאדעג ןטרָאד

 -רעביוא רעד ןעמוקעגנָא ןטרָאד זיא סע ןעוו ,1923 רָאי ן'זיב

 ,לשיפ רָאטנַאק

 .רַאפ ןוא ןדנוצעגרעטנוא סיצַאנ יד ןבָאה לוש עיינ יד

 ךָאנ דלַאב .1929 רעבמעצעד ןט-25 ןפיוא טכַאנ רעד ןיא טנערב

 לוש רעד טימ ןעמַאזוצ .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןיירַא ןענייז ייז יו םעד

 ,קעטָאילביב עשיטסיאַאדוי יד ןרָאװעג טנערברַאפ ךיוא זיא

 רעשידיי רעד ןופ ןקיטנַא ערעייט ןענופעג ךָאנ ןבָאה סע ואוו

 .רוטַארעטיל רעכעלטלעוו ןוא רעזעיגילער

 עשידיסח ליפ רעייז ןעוועג ךיוא ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא

 -ַאב יבר ןדעי ןופ םידיסח יד טנוװַאדעג ןבָאה סע ואוו ךעלביטש

 רעװָאשטַאכָאס ,םידיסח רערעג :ןעוװעג ןענייז יױזַא .רעדנוז

 -רעקס ,,רעצװָארטסָא ,םידיסח רערעדנַאסקעלַא ןוא םידיסח

 -ישמא ,רעצישּפָאר ,רעזלעב ,רעצליּפ ,רעקסנישזדָארג ,רעציווינ

 -יסח ןופ עּפורג עדעי .םידיסח רעקסמָאדַארָאװָאנ ןוא רעווָאנ

 ,לשמל ,יוװ ,םידיסח ערעדנַא) לביטש ריא טַאהעג טָאה םיד

 ןופ בור סָאד .(ךעלביטש עכעלטע טַאהעג ןבָאה רערעג יד
 רָאג .סַאג רעװָאקָארק ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה "ךעלביטש;

 ןופ "לביטש; סָאד ןעוועג זיא רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב ַא ןופ

 עטיוט יד, ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םידיסח רעוועלסארב יד

 ,רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר ץלַא ךָאנ זיא יבר רעייז לייוו "םידיסח
 קירוצ רָאי 150 ךרע ןַא טימ ,ןרָאװעג רטפנ זיא רע שטָאכ

 רעוועיק) ןַאמוא ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא

 ענייז וצ טגָאזעג טַאהעג טָאה רעוװוַאלסארב רעד .(עינרעבוג
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 ןרעדנַא ןַא ןביילקסיוא טשינ ןלָאז ייז זַא טיוט ןרַאפ םידיסח

 -קעװַא ןוא רבק ןפיוא םיא וצ ןעמוק רָאנ הריטּפ ןייז ךָאנ יבר

 רעװעלסַארב יד .ןפלעה ייז טעװ רע ןוא ךעלטיווק טרָאד ןגייל

 'ר ףיוא ומוקמ-אלממ ןייק ןבילקעגסיוא טשינ רַאפרעד ןבָאה

 יבר רעקידנעטש רעיײז ןבילבעג זיא רע ןוא ץַאלּפ סנמחנ

 ךיז טָאה "לביטש, רעװעלסַארב סָאד .גָאט ןקיטנייה ןזיב

 ,6 .נ ,עעלַא רעטשרע ףיוא זיוה סרעלסקעוו םייח ןיא ןענופעג

 םידיסח סָאד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה טרָא קיטרַאנגייא ןַא

 -עג טָאה רעכלעוו ,יבר (רעקסירט) רעקירָאשז ןופ לביטש

 ,רעשיסור ַא ןעוװעג זיא יבר רעד .וָאכָאטסנעשט ןיא טניואוו

 םייבר עשיליוּפ יד ןופ םידיסח יד ןוא עזג רעקסירט רעד ןופ

 "דגנתמ רעשידיסח; ַא זיא רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז ןגעלפ

 ךיז ןבָאה םידיסח עקיזָאד יד סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד

 ױזַא טשינרָאג ןוא ןענוװַאד םייב ךעלטלַאק רעייז ןטלַאהעג

 תוליפת ליפ טגָאזעג ךיוא ןבָאה ייז ,םידיסח עשיליוּפ יד יוװ

 טשינ יבר רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ללכב .חסונ ןשיזנכשא ןטיול

 ,םייבר עשיליוּפ יד ןופ רעגייטש ןטיול טריפעג

 ,םינינמ עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןוא סרעדיינש ןופ ,לשמל יוװ ,תוכאלמ ילעב ןופ ןזיולק רעדָא

 טָאה ןענוװװַאד םייב תבש זַא ,ןריפ ךיז טגעלפ ןטרָאד .ערעדנַא

 .םינינע-ךַאפ עלַא חוכמ טדערעגרעביא ןעמ

 ,תובישי ,םירדח) ןטלַאטשנאךרעל עזעיגילער יד
 (ערעדנַא ןוא לוש-םינזח

 ןופ הליהק עשידיי יד טָאה עיגילער ןופ טיבעג ןפיוא

 ןטלַאטשנַאןרעל ןופ ןעמרָאפ עלַא טגָאמרַאפ װָאכָאטסנעשט

 .עטסכעה רָאג יד זיב עטסקירעדינ עמַאס יד ןופ

 ןענייז װָאכָאטסנעשט ןיא .םירדח יד ןטשרע םעלַא וצ

 ןיא םש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ םידמלמ יקדרד עכעלטע ןעוועג

 ,ודנַאל עלעבייל 'ר ןופ רדח סָאד לכ םדוק .טלעװ רעד

 -- ?"?ױדנַאל עלעבייל 'ר ייב טנרעלעג טשינ סָאד טָאה רעוו;

 ירד עטצעל יד ןופ רעוװק .דיי רעװָאכָאטסנעשט ַא טביירש

 רדח גנַאל ןייז טשינ טקנעדעג --- רעטייוו רע טביירש -- תורוד

 ןעמערַא ןטימ ןוא ,םיזעב ןטימ ,סַאג עװָאטסָאמ רעד ףיוא

 "עוו ןקירעדינ ןייז ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,סיפ ןָא דילַאוװניא

 ,לשוילעּפַאק םענירג ןטימ םיא ,רדח םוצ גנַאגנייא םייב עלעג

 ."סעקליּפש יד טימ

 -נעשט רעבלעז רעד טָאה םידמלמ ערעדנַא יד ןגעוו ךיוא

 :ןגָאז וצ סעּפע רעװָאכָאטס

 רעד טָא ?"ןשוקרָא סחנּפ 'ר ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יוװ;

 -ַאב ןעמ טָאה ,הרות ץוח ַא ואוו ,רעדניק עשידיגנ ןופ דמלמ

 ןדעי רַאפ "רוזנעצ; ַא טימ גנודליב ענײײמעגלַא ךיוא ןעמוק

 ? ? רָאי ןבלַאה

 ,רעװעטסמַא ריאמ עשטיא 'ר ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יװ ןוא;

 -עג ןיוש ןבָאה םירוחב עגנוי יד עכלעוו ייב ,ןעלטָאמ 'ר רעדָא

 טכַאמעג רָאג רעדָא ,ן"ר טימ םירדנ ןופ ארמג טַאלב ַא טנרעל

 "ל'ןילוח ףיוא םויס ַא

 עלעטימ .,עקירעדינ יד :םירדח יד ןגעװ זיא סָאד טָא

 .תובישי יד ןגעוו טציא .ערעכעה ןוא

 רעד טָאה ,וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב ךיילג

 -עג ןבָאה סע ואוו ,הבישי ַא טעדנירגעג ל"ז שא םוחנ 'ר בר

 ,הרותה דֹומיל םוצ טעמדיוװעג ךיז ןבָאה סָאװ םירוחב טנרעל

 -ַאב יד .תובישי ךָאנ טעדנירגעג ךיז ןבָאה רעבָא רעטעּפש

 ןיא ןענייז סע ואוו"הרות בתכ; הבישי יד ןעוועג זיא עטמיר

 ענעעזעגנָא ייווצ יד ,רודה ילודג ייווצ ןענַאטשעג ץיּפש רעד

 לכימ 'ר ןוא ןַאמטכער עלעבואר 'ר ןואג רעד ,תובישי-ישאר

 .תוגרדמ ןוא תותיכ ןעוועג ןענייז הבישי רעד ןיא ,םיובצרַאוװש

 רעשידיי רעד ןופ טפלעה ַא טעמכ טנרעלעג ןבָאה ריא ןיא

 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ עכלעזַא וליפַא ןוא .טנגוי רעשיטָאטש

 החגשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא הבישי יד .,עיזַאנמיג ןיא

 ןעועג זיא רעריפנָא טּפוה רעד ןוא יבר רעקסמָאדַאר ןופ

 רעבָא .רָאטנַאק לעבייל 'ר ןדמל רעסיורג ןוא דיי רענייפ רעד

 זיא סָאװ ,עטירד ַא ךָאנ ןעוועג זיא תובישי ייווצ יד רעסיוא
 ךיוא ןבָאה סע ואו בר רעוואשזרעיוו ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא

 ,םידימלת טרעדנוה רעביא טנרעלעג

 עצנַאג ַא װָאכָאטסנעשט ןיא טַאהעג טָאה "הדוגא , יד

 ןיא ,?הרותה ידוסי; ןעמָאנ ןרעטנוא תונטק תובישי ןופ עייר

 ,תדה יקיזחמ ןופ רעריפנָא יד קיטעט ןעוועג ןענייז סע עכלעוו

 / .טסילעדע ןוא שוקרָא סחנּפ ,קַאלירג ה"ה יד

 זיא סָאװ ,"הרות דומלת סקלָאפ; ַא ןעוועג ךיוא זיא סע

 ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ןוא הליהק רעד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג

 ענייפ טימ דיי ַא ןוא םכח דימלת ַא ,ןַאמגילעז עשוהי 'ר ןופ

 ,םירדח עטַאװירּפ ליפ רעייז ןעוועג ןענייז םעד ץוח ַא ,תודימ

 ןיא םידימלת יד טימ טנרעלעג ןבָאה סָאװ םינבר יד

 -לָאפ ךָאנ ,עטנָאמרעד ןיוש יד ץוח ַא ןעוועג ןענייז תובישי יד

 םהרבא 'ר ,שטיװָאבוקַאי רעזיל 'ר הבישי שאר רעד :עדנעג
 ידימלת יד ןוא) שיװלָאװ דיסח ןוא ןדמל רעד ,ץיװָארָאה ילתפנ

 .שטיװָארעשזּפ לטָאמ 'ר ןוא ןייטשנערָאב : (םימכח

 יד וָאכָאטסנעשט ןיא ןעמונרַאפ טָאה טרָא רענוזַאב ַא

 רעד ןופ ץלָאטש רעד ןעוועג זיא עכלעוו ,עיזַאנמיג עשידיי

 ,1917 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיזַאנמיג יד .טָאטש

 ןטכיש עלַא ןופ רעדניק טנרעלעג ןבָאה עיזַאנמיג רעד ןיא

 טיילעגנוי ,רעדניק עשידגנתמ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ןוא ןלַאנָאיצַאנשידי ןופ רעדניק .ןעמייה עשידיסח ןופ

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא וליפַא זיב ,םַאטשּפָא ןשיטסינויצ

 ןרעטלע עשירָאטַאלימיסַא וליפַא ןוא עשירָאטַאלימיסַא בלַאה

 סעיצוטיטסניא ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 -ַאטסנעשט עשידיי סָאד טָאה ןלוש עזעיגילער יד רעסיוא

 סָאװ ,ןלוש עשידיי ערעלוגער עייר עצנַאג ַא טַאהעג ווָאכ
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ ןבָאה

 .רעקרעװטנַאה יד טכַארטַאב ןיא טמוק עטשרע יד סלַא
 ךרוד 1898 רָאי ןיא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,לוש
 ענייז וצ טנעמונָאמ סלַא דלעפסוקרַאמ קירנעה ּפָארטנַאליפ םעד

 יה | ,ןרעטלע
 רעד ןיא ןעמָאנ ןטוג ַא טַאהעג טָאה סָאװ לוש עטייווצ ַא

 ,לוש עשימָאנָארגַא רעװָאכָאטסנעשט יד ןעוועג זיא ץניװָארּפ
 -סוקרַאמ קירנעה 'ה ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא לוש יד ךיוא
 ,ץרעה װַאלסינַאטס ןוא ןַאמסָארג ה"ה יד טימ ןעמַאזוצ ,דלעפ
 לקיטש ַא 1902 רָאי ןיא טפיוקעג קעוװצ םעד רַאפ ןבָאה יז
 | | ,רעקַא 20 ךרע ןַא ןופ דנַאל

 -ָאילביב ןיא ךייר ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד
 יז רעבָא ,עסיורג רעייז ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ייז .ןקעט

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ רעייז ןבָאה
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 -סנעשט עשידיי סָאד טָאה עיּפָארטנַאליפ ןופ טיבעג ןפיוא

 סע .סעיצוטיטסניא לָאצ עסיורג רעיז ַא טַאהעג ווָאכָאט

 ,סעיצוטיטסניא ןופ טרָאס ןייא :ןטרָאס ייווצ ןעוועג ןענייז

 טרָאס רעטייווצ ַא .ןקיטפרעדַאבטיױנ םעד ןפלעה וצ ןעוועג זיא

 ,אשידק ארבח רעד ןופ ץוח ַא .עקנַארק ןפלעה וצ ןעוועג זיא

 .עטיוט יד ןקידרעַאב טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו

 ףרַאד ןטייקיטעט עשיּפָארטנַאליפ יד ןופ ץיּפש רעד ןיא

 סָאװ ,?שטשָאנישטָארבָאד; טפַאשלעזעג יד ןלעטשקעװַא ןעמ

 ןפורעגנָא טָאה ױזַא ."?ןטייקיטעטליואוו; שיליוּפ ףיוא טניימ סע

 דלעפסוקרַאמ קירנעה רעריפ ןוא רעדנירג ריא טפַאשלעזעג יד

 .סיצַאנ יד ןופ ןברוח םוצ זיב ןעמָאנ ריא ןבילבעג זיא ױזַא ןוא

 טשינ ךעלטנגייא זיא ?שטשָאנישטָארבָאד, טפַאשלעזעג יד

 .לָאמַא טימ 5 עצנַאג רָאנ עיצַאזינַאגרָא ןייא ןעוועג

 ירפ ױזַא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טפַאשלעזעג יד

 ןָא בייהנָא ןופ דלַאב טַאהעג טָאה יז ןוא 1901 רָאי ןיא יו

 -ספליה ןופ ןטיבעג עדנעגלָאפ רַאפ ךיז ןגרָאז וצ עבַאגפיוא

 .לָאטיפע עשידיי סָאד .2 .ףליה עדנעגנירד .{ :טייקיטעט

 זױה םימותי ַא ךױא ןוא טייל עטלַא רַאפ םינקז בשומ ַא 3

 -פיא .5 ןוא םיײה רעדניק ַא .4 .רעדניק עדנלע עמערָא רַאפ

 .סנירָאטעּפניק עמערָא רעביא טכיז

 וצ ןענַאטשַאב זיא ףליה עדנעגנירד ןופ עבַאגפיוא יד

 סָאד .עקיטפרעדַאב-טינ וצ תואולה עקיטנעצָארּפ ןָא ןבעג

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .עסַאק םידסח תולימג ַא ןעוועג זיא

 -ּפַא עסַאק רעד ןופ טעברַא יד זיא המחלמ טלעװ רעטשרע
 רעד ךָאנ ןרָאװעג טיײינַאב זיא יז רעבָא ,ןרָאװעג טכַאװשעג
 טימ ןוא יקסרַאינַאק טַאקָאװדַא ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא המחלמ
 ערעסערג ַא טריפעגנָא רע טָאה "?טניָאשזד, ןופ ףליה רעד

 ,טייקיטעט

 ןיא ךָאנ ןעיוב ןעמונעג ךיז טָאה לָאטיּפש עשידיי סָאד

 ןופ רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג טנפעעג ךעלדנע זיא ןוא 0

 ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה לָאטיּפש עשידיי סָאד .1912 רָאי

 ןוא עשיגרוריכ זיולב לייו ,טייקידנעװטיױנ עסיורג ַא רַאפ

 ןיא דלַאב ןבעגעג ןעמ טָאה ןעגנולדנַאהַאב עשיגָאלָאעניג

 -סיוא זיא לָאטיּפש סָאד .2,500 ןופ ךרע ןַא ןיא רָאי ןטשרע

 סָאװ רעדלעג ןופ ךיוא ןוא טָאטש רעד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעג

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ קעווצ םעד רַאפ ןעמוקעגנָא ןענייז

 .עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל

 ןפורעג ךיז ןבָאה "זיוה םימותי, ןוא "םינקז בשומ, רעד

 .עדרעוו אנימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ךרוד רעטעּפש ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "םייה רעדניק, יד

 יד .ןסקַאװעצ קרַאטש ךיז זיא ןוא ןטנמעלע רעטעברַא יד

 -עג טריפעגנָא זיא סנירָאטעּפניק עמערָא ןפלעה וצ גנולײטּפָא

 ."םישנ תרזע, ןסייהעג טָאה ןוא ןעיורפ ןופ ןרָאװ
 ןעועג ןענייז ?שטשָאנישטָארבָאד, רעד ץוח ַא רעבָא

 סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ עקיטכיו ליפ ערעדנַא ךָאנ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא

 ןבָאה 'םילוח תניל; ןוא "קדצה תניל, ןטפַאשלעזעג יד

 .עקנַארק עכעלגעמרַאפמוא ןפלעה וצ ליצ ןייא טַאהעג עדייב

 ןפלעה וצ ליצ ריא טַאהעג טָאה "םיחרוא תסנכה, יד
 סָאװ דיי עמערָא עדמערפ יד רעגעלעג ןוא זייּפש ןבעג טימ

 ןייז וצ ואו טַאהעג טשינ ןבָאה ןוא רעהַא ןעמוקעג ןענייז

 ַאקסרַאצינרַאג רעד ףיוא זיוה ַא טַאהעג טָאה םיחרוא תסנכה יד

 רעד ןבעגעגּפָא ליפ ךיז ןבָאה עיצוטיטסניא רעד טימ .סַאג

 קיזייא ,תודיּפל ךענעה ,רעטכירעג ןתנ רעוט רעשיטסינויצ

 ,יקסווָארימענ לאומש ןוא ןײטשּפע לדנעמ

 "הלכ תסנכה; יד ןעװעג זיא עיצוטיטסניא עטייווצ ַא

 ,רעייטשסיוא ןַא ךיוא ןוא ןדנ ַא טימ תולכ עמערָא ןעגָאזַאב וצ

 -עג תולכ יד ןעמ טָאה טפָא ,ןבָאה הנותח ןענָאק לָאז יז ידכ

 .טסואוועג טשינ ןופרעד טָאה רענייק זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןפלָאה

 ןעוװעג לָאמ ַא ךיוא זיא עיצוטיטסניא רעד ןופ טּפיױה רעד

 רעייז טָאה רעכלעוו ,דלעפסוקרַאמ קירנעה ּפָארטנַאליפ רעד

 .ענעשעק רענעגייא ןייז ןופ תולכ עכלעזַא רַאפ ןבעגעג טּפָא

 םעובלמ, ןעמָאנ ןטימ ןעוועג זיא עיצוטיטסניא ןַא ךָאנ

 -לעזעג יד .ןןשטנעמ עמערָא רעדיילק טימ ןפלעה וצ ?םימורע

 -רעביא ייז טָאה ןוא םישובלמ עטלַא טלעמַאזעג טָאה טפַאש

 עמערָא יד ןשיװצ טליטעצ ייז ןוא טקיניירעגסיױא טעברַאעג

 ,טָאטש רעד ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי

 ןפלעה וצ טפַאשלעזעג ַא ןעועג זיא "'םחל תיב, רעד

 -ַאב זיא גנוטלַאװרַאפ יד .לטימ-סנבעל טימ ןשטנעמ עמערָא

 ןַאשטָאב לרעב ,יקסווָארימעינ לאומש טנעדיזערּפ ןופ ןענַאטש

 זיא רעטצעל רעד .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןײטשּפע לדנעמ קיזייא

 ךיז טָאה רע ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג

 ףיוא ןדיי עמערָא ןעגרָאזַאב וצ טריסערעטניא טּפיוהרעביא

 .ןזיּפש עקיטיונ עלַא טימ בוט םוי

 טָאה סָאװ יד ןעוועג זיא טפַאשלעזעג עקיטרַאנגייא ןַא

 עפורג ַא ןעוועג ןענייז סָאד ."ךעלעדיא תבש טוג, ןפורעג ךיז

 :ןעיירש ןוא תבש ןדעי רעזייה יד רעביא ןעייג ןגעלפ סָאװ ןדיי

 ,ערעדנַא ןסע וצ טיג ןסע וצ טָאה ריא "ךעלעדיא תבש טוג;

 בור יּפ לע "!טייל עמערָא רַאפ סעּפע טיג .טשינ ןבָאה סָאװ

 -פױרַא ןוא ףיוה ַא ןופ ןטימ ןיא טלעטשעגקעוװַא ךיז ייז ןבָאה

 ןדיי ןוא .גרַאוװנסע ןפרַאװּפָארַא לָאז ןעמ זַא ,עלַא וצ ןעירשעג

 -ּפָארַא ייז ןוא רעדניק טּפיוהרעביא ,טרַאװרעד ןיוש ייז ןבָאה

 ןיא טלעמַאזעג ייז ןבָאה ץלַא סָאד .ןכַאז עלופטרעוו ןפרָאװעג

 ןעיורפ עשידיי עמורפ עכלעזַא ןעוועג .טלייטרַאפ סע ןוא ןשיווק

 יז ןבָאה וצ ידכ ,תולח רעמ ןקַאבעג לעיצעּפס ןבָאה סָאװ

 עטלמַאזעגפיונוצ יד ןעמ טָאה בור יּפ לע ,ןפרַאװאוצּפָארַא

 -ידיי םתס ןוא ןטנַאטסערַא עשידיי ןשיווצ טלייטעצ ןגרַאוװנסע

 -ַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .עקנַארק ןוא טייל עמערָא עש

 -עברַא רעטסָארּפ ַא ,טַאלבנעצייו לאונמע ןעוועג זיא עיצַאזינ

 .רעכַאמ ןטשרעב ַא ,רעט

 טעדנירגעג זיא ,"הרזע, ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךָאנ

 עפורג ַא ןעוועג זיא סָאד .רעטכירעג יורפ רעד ןופ ןרָאװעג

 עמערָא טימ טריסערעטניא לעיצעּפס ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ

 וצ גרָאז יד ןעמונעגרעביא רעטעּפש ןבָאה ייז ןוא עקנַארק

 .סנירָאטעּפניק עמערָא ןפלעה

 ןופ עיצוטיטסניא עטלַא ןַא ןעוועג זיא אשידק ארבח יד

 .ןעגנַאלַאב וצ ריא וצ דובכ ַא ןעוועג זיא סע ןוא ווָאכָאטסנעשט

 עטיוט ןעגנערב טימ רָאנ ןעמונרַאפ ךיז טָאה אשידק ארבח יד

 ןט:19 ןופ בייהנָא ןופ ךָאנ טריטסיזקע טָאה יז .לארשי רבק וצ

 רעירפ לייו) םלוע תיב ןגייא ןַא טַאהעג ןוא טרעדנוהרָאי

 לטעטש ןטנעָאנ ןיא םיתמ עשידיי ןריפ ןזומ ןעמ טגעלפ

 ןעועג זיא אשידק הרבח רעד ןופ ןושאר יאבג רעד ,(עווָאנַאי

 ןײטשדלָאג לאומש םיא ךָאנ ןוא רעטכירעג ןתנ

 ,תונקת ןופ עייר עצנַאג ַא טַאהעג טָאה אשידק ארבח יד
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 ,לשמל  ,ױזַא .ןטיהּפָא טזומעג ןבָאה רעדילגטימ עלַא סָאװ

 ןענוװַאד עלַא ןלָאז תישארב תבש זַא ,גהנמ ַא טַאהעג ייז ןבָאה

 ןעמוקַאב ןבָאה םיאבג עלַא ןוא בר טימ ןעמַאזוצ ,לוש ןיא

 ןוא תונקת ערעדנַא ךָאנ טַאהעג ייז ןבָאה יױזַא ןוא תוילע

 ,םיגהנמ

 טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ןרָאי רע-20 יד ןופ בייהנָא ןיא

 ךיז טָאה עכלעוו ,"עזָא, טפַאשלעזעג עשיסור-שידיי יד טָאה

 ןַא טנפעעג ,ןדיי ןופ טנוזעג סָאד ןטיהּפָא ןטימ ןעמונרַאפ

 םעדכָאנ) ןלױּפ ןיא ןטעברַא וצ ידכ ,עשרַאװ ןיא גנולײטּפָא

 -סור ןיא טעברַא רעייז טרעטשעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד יו

 סָאװ) ,"עזָא; ןעמָאנ ריא ןטיבעג טפַאשלעזעג יד טָאה (דנַאל

 (שיסור ףיוא ןעמָאנ ַא ןופ תובית ישאר יד ןופ ןענַאטשַאב זיא

 (שילוּפ ףיוא עבלעז סָאד זיא סָאװ) *זָאט,, וצ

 ןיא ןעגנולײטּפָא ןענעפע וצ טימַאב ךיז טָאה "זָאט, יד

 ןיא טנפעעג ךיוא ךיז טָאה גנולײטּפָא ַאזַא ענייא .ןליױּפ ץנַאג

 -ןַאק ןַאפעטס ר"ד ןעוװעג זיא רעריפנָא רעד .ווָאכָאטסנעשט

 ,ןילַאק

 רעטייווצ רעד וצ זיב ןבעל-הליהק עשידיי סָאד
 המחלמ-טלעוו

 -רַאפ עריא טימ ,וָאכָאטסנעשט ןופ הליהק עשידיי יד

 -ידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ רעטערטרַאפ עקיטרָא ענעדייש

 ןשיוצ ץַאלּפ-ספמַאק ַא ןעוועג רדסכ זיא ,גנורעקלעפַאב רעש

 עשידיי יד רַאפ ןטנעמעלע עלַאקידַאר ןוא ערענָאיצקַאער יד

 רעייטשרָאפ יד ןעוו טייצ רעד ןיא .ןטלַאטשנַא עכעלטלעוו

 -ץלָאט ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןעײטרַאּפ רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 ןטנעמעלע עמורפ יד טימ ןרירעּפָאָאק וצ טייקגיליוו ןוא ץנַאר

 ןטלַאטשנַא עזעיגילער יד רַאפ ןעגנַאלרַאפ ערעייז ןציטש ןוא

 ןלָאז ייז זַא ןלעוּפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ עטצעל יד ייב זיא

 ץלַאקידַאר יד טימ וויטַארעּפָאָאק ןוא טנַארעלָאט ױזַא טקנוּפ ןייז

 .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןיא תוחוכ

 ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז עלַא ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאד

 עצנַאג יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ןרעגַאל עלַאקידַאר עלַא ןופ

 ןלױּפ ןעיירפ ןופ רָאי קיצנַאװצ

 ןופ ןַאגרָא) ,"עמיטש רעזדנוא, ןיא רימ ןענעייל ױזַא

 (ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ סטעברַא עשיטסילַאיצָאס עקיגנעהּפָאמוא יד
 ,1926 ,ינוי ןט-11 ןופ

 עמַאזנימעג ַא סעּפע ןָאט וצ ךעלגעמנוא זיא סע;

 ,ענימג רעזדנוא ןופ תוחוכ ערענָאיצקַאער יד טימ טעברַא

 ויטַארעּפָאָאק ןייז וצ טניימ סע סָאװ טשינ ןסייוו ייז לייוו

 ;דמערפ ללכב ייז זיא "ץנַארעלָאט" טרָאװ סָאד ןוא

 -ַאב ןבָאה ןטַארטסיגַאמ עשיקעדנע ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןלוש עכעלטלעו עשידיי יד רַאפ סעידיסבוס טמיטש

 ןשָארג ןיק ענימג עשיטסינויצ-הדוגא רעזדנוא טָאה

 רעטצעל ריא ףיוא ןלוש עשידיי עכעלטלעוו יד רַאפ

 -סיגַאמ עשיקעדנע :ןעמיטשַאב טלָאװעג טשינ גנוציז

 עשידיי רַאפ ןעמוס עסיורג טמיטשַאב ןבָאה ןטַארט

 טרעוו םעד ןסייוו ןוא ןעייטשרַאפ ייז לייוו ,ןקעטָאילביב

 הליהק רעזדנוא רעבָא ,גנורעלקפיוא ןוא רוטלוק ןופ

 עשידיי יד ןופ ןסערעטניא עלערוטלוק יד רַאפ טָאה

 ןטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא קעטָאילביב רעד רַאפ יװ ,ןסַאמ

 .ןעמיטשַאב טלָאװעג טשינרָאג

 -נכָאװ) *טַאירַאטעלָארּפ, םעד ןיא רימ ןענעייל עבלעז סָאד

 ןט-16 ןופ (וָאכָאטסנעשט ןיא טמַא רוטלוק ןשידיי ןופ ןַאגרָא

 ,1926 רָאי ןופ ילוי

 הליהק רעד .טעברַא טַאר הליהק רעד ױזַא יו טעז;

 419,420 ןופ רָאי ןקידנעמוק ןרַאפ טײטשַאב טעשזדוב

 ץלַא ?עמוס עקיזָאד יד רעבָא טייג סָאװ ףיוא .סעטָאלז

 רעד רַאפ ,םיטחוש יד רַאפ ,םינינע עזעיגילער ףיוא

 עלערוטלוק עשידיי רַאפ רעבָא ,םייחה תיב ןרַאפ ,הווקמ

 רעמ טשינ טמיטשַאב ןעמ טָאה גנודליב רַאפ ,םינינע

 עתמא יד ןגעק 'םי ןיא ןּפָארט ַא .סעטָאלז 42,450 יװ

 -הדוגא יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןכיורבעג

 3,500 טמיטשַאב ןטסינויצ יד ןופ ףליה רעד טימ סעקינ

 רַאפרעד .'בקעי תיב,; ןשהדוגא ןרַאפ זיולב סעטָאלז

 -עג ןוא טריפעגסיוא ןטנעמעלע עלַאקידַאר יד ןבָאה

 הבישי רעד רַאפ סעטָאלז 2,500 ןופ עמוס יד ןכָארטש

 "בר רעקסמָאדַאר ןופ הרות רתכ

 ןיא ךיוא רדסכ ױזַא ןטלַאהעגנָא טָאה דליב עבלעז סָאד

 ָאכָאטסנעשט ןופ "געוו רעזדנוא, ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד

 עכעלנע ןַא טעמכ רימ ןענעייל ,1920 ,רעבָאטקָא ןט-24 ןופ

 :עטכישעג

 ןטיבעג טשינ דליב סָאד ךיז טָאה הליהק רעד ןיא;

 -ַאר יד וצ טשרעהעג טָאה סע סָאװ גנואיצַאב עבלעזיד

 רעטייו טלַאה רָאי ןעצ עטצעל יד .ןטנעמעלע עלַאקיד

 הדוגא יד ;ןגירק ךיז ןגעמ יחרזמ ןטימ הדוגא יד .ןָא

 ףמַאק ןרעטיב ַא ןריפ ןוא םזינויצ ןגעג ןענייז טייל

 יד ןגָאלש וצ טמוק סע ןעוװו רעבָא ,ןטסינויצ יד ןגעג

 ערעייז זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ ןוא רעײטשרָאפ-רעטעברַא

 ןקיניירַאפ טלָאמעד ,ןרעוו ןעמונעגנָא ןלָאז ןעגנורעדָאפ

 קָאלב ןייא ןרעוו ןוא תוחוכ ערענָאיצקַאער עלַא ךיז

 ךיױא !לטניזעג ןייפ ַא :טנָארּפ ןלַאקידַאר םעד ןגעג

 -ָאד רעד טָאה טַאר-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל רעד ףיוא

 גנורעכעה םוש ןייק ןזָאלוצ טלָאזעג טשינ קָאלב רעקיז

 ןטלַאטשנַא יד רַאפ סיוא ןלייט ייז סָאװ ןעמוס יד ןיא

 ,םוטנדיי ןכעלטלעוו ןופ

 "געו רעזדנואק ןיא רימ ןענעייל עבלעז סָאד טקנוּפ ןוא
 ,19234 ,רעבמעצעד ןופ

 סערָאזָאד ענימג ערעזדנוא ןָא ןפור ױזַא ?עטַאיװשָא;

 ןבָאה רימ שימעג ַא רַאפ סָאװ .ןבעל רוטלוק רעזדנוא

 ןלעטש ייז ןעגנורעדָאפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ענימג רעד ןיא

 :עלוש "תירבעב תירבע, ןַא ןליוו ןטסינויצ יד !סױרַא

 ןסקָאדָאטרָא יד :"רדח שידיי-תירבע; ןַא --- ןטסיחרזמ יד

 הרות/ --- עשיאייטרַאּפמוא יד ; רדח "הרותה דוסיא ַא --

 ףיוא הרות -- "לארשי תדוגא ילעוּפ, יד ; רדח "הרותב

 -- ?תורדתסה; יד ;עיפַארגָאטרָא רעיינ רעד טיול ,שידיי

 / ןגעו -- ןלוש עכעלטלעוו ןגעוו רעבָא .ןלוש ?תוברת;

 / ,רעמ ריא טפרַאד סָאװ ןוא ןסיוו טשינרָאג ייז ןליוו םעד

 טימ םניחב טנרעל ןעמ ואוו ,ינוריע הרות דומלת רעד

 ןסַאלגק 2 זיולב ָאד ןענייז סע ואוו ןוא רעדניק עשידיי

 ןציטש רדח םעד טָא ,סַאלק שמוח ַא ןוא רעגנַאפנָא רַאפ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הרות-דומלת יד .טשינ ךיוא ייז

 ןלוש "ענכעשווָאּפ, יד ןיא ןעייג סָאװ רעדניק יד רַאפ



 װָאכָאטסנעשט ןיא הליחק עשידיי יד 18

 סערעטניא קינייוו ץנַאג טָאה טַאר:הליהק רעד רעבָא
 טשינ ךיז ןרעמיק ייז .טײלעמערָא יד ןופ רעדניק יד רַאפ

 ."רעדניק עמערָא ןגעוו
 ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא ךיוא רדסכ סע טייג ױזַא ןוא

 סָאװ טַאטע םעיינ ַא טמיטשַאב הליהק יד טָאה 1935 רָאי ןיא

 רַאפ רעבָא ,רעקידרעירפ רעד יו ליפ ױזַא לָאמ יירד ןעוועג זיא

 גנורעכעה םוש ןייק ץלַא ןעמ טָאה סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו יד

 טָאה הליהק יד זַא ,ןעוועג זיא ץורית רעד .ןבעג טלָאװעג טשינ

 ,1924רָאי ןרַאפ סעטָאלז טנזיוט 100 ןופ טיציפעד ַא

 עלַאקידַאר יד ןופ ליפ סָאװ ןפלָאהעג טשינ וליפַא טָאה סע

 "ער םעד ןגעג ףמַאק ןקרַאטש ַא טריפעגנָא ןבָאה רעייטשרָאפ

 טימרעד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .קָאלב ןרענָאיצקַא

 ןטלַאהעגקירוצ טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעייטשרָאפ עשידנוב יד

 2 י2
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 יי יי

 רעטצעל רעד ,גרעבעזָאר בקעי

 ןופ להקה:שאר

 װָאכָאטסנעשט

 "מירַאב ,דלעפסוקרַאמ קירנעה

 רעװָאכָאטסנעשט רעשידיי רעט

 ּפָארטנַאליפ ןוא רצוט-ללכ

 רעבָא ,ןעמענ עתמא יד טימ קָאלב ןרענָאיצקַאער םעד ןפורוצנָא
 ןטלַאטשנַא עכעלטלעוו עשידיי יד ,ןפלָאהעג קינייװ טָאה סָאד
 ,רעמ ןשָארג ןייק ןגָארקעג טשינ ןבָאה

 -ָאטסנעשט ןיא ןבעל הליהק סָאד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא טָא
 .ָאי .רָאי ןברוח םוצ זיב ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ווָאכ
 ןופ רעבמעטּפעס ןטשרע ןקידקיטיירפ ןקירעיורט םענעי זיב

 טכַאמעג בורח ןבָאה סעדנַאב עשיטסירעלטיה יד ןעוו ,1929 רָאי
 רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רוּפש ןדעי טעטכינרַאפ ןוא טָאטש יד
 .וָאכָאטסנעשט טָאטש רעשידיי רעסיורג

 הליהק עשידיי עסיורג ענייש ַא לָאמ ַא ןעוועג ,ָאי

 -עג ןיא לעווייט רעד רעבָא --- ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןיא

 .טכַאמעג בורח ץלַא סָאד טָאה רעלטיה ַא ןופ טלַאטש

 ןעקנעדנָא ריא רַאפ הבצמ א ןייז רעטרעוו יד ןלָאז

 לָאטיּפש ןשידיי ןופ רעטסעװש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד
 עשזדַאװַאז ףיוא וװָאכָאטסנעשט ןיא

 לט ַא ךיוא טעזימ .קרַאמ רעיינ רעד קרַאמ ןטלַא ןופ
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 טײקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ ייליבוי ןטס150 םעד תעב ,קיניײװעניא ,לוש יד
 1926--1776 .ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ
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 ,רעלסקעװ םייח ,ןײטשדלָאג לאומש רָאזָאד רעד ךיוא ךיז ןעניפעג ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא .װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ
 ערעדנַא ןוא ץנעלבָאק דיגמ רעטמירַאב רעד
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 וש ןיא גנַאגנײרַא טּפױה רעד לוש עטלַא יד
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 ןָאכָאטסנעשט ןיא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד

 ןטסינויצ עניימעגלא

 ןטָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד

 קידנביוהנָא ןעגנוריטַאש עריא עלַא ןיא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ,ןטסיחרזמ יד ,עטכער עמַאס יד ןופ

 עקניל עמַאס יד וצ זיב רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו

 רעד ןופ לייט רעסיורג ַא .ןויצ ילעוּפ עקניל ןוא ס"ס יװ ןּפורג

 ,גנורעקלעפַאב עשיטַאבעלַאב יד ךיוא רעקינייו טשינ ןוא טנגוי

 .גנוטכיר רעשיטסינויצ רענעי רעדָא רעד וצ טרעהעג טָאה

 ןשטנעמ ןפערט טנעקעג ןעמ טָאה ןּפורג ןוא ןעײטרַאּפ יד ןיא

 זיב ןסַאמ עטעדליבעג טשינ עמערָא יד ןופ ,ןטכיש עלַא ןופ

 טשינ ןוא ץנעגילעטניא רעשידי רעטעדליבעג טסכעה רעד

 "רָאפ ךיז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכייר יד ןופ ךיוא קיניײיװ

 .וָאכָאטסנעשט ןופ סַאלק-סלדנַאה םעד טלעטשעג

 -עט רעשיטסינויצ רעד ןופ דליב ןיילק ַא ןבָאה וצ ידכ

 רעד ױזַא יו ןעז ןוא בייהנָא עמַאס םוצ ןייג רימ ןלעוװ טייקיט

 ןיא ןעוועג זיא סָאד .טָאטש רעזדנוא ןיא ןעמוקעג זיא םזינויצ

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סע יװ םעד ךָאנ ,1898 רָאי

 רעמוז ןיא רעירפ רָאי ַא טימ לעזַאב ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ

 טמיטשַאב טלָאמעד טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד ,7

 ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטערטרַאפ .ה .ד ?םישרומ,

 זיא ןלױּפ ןיא .טלעוו רעד ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןיא עיצַאז

 רעשטייד-שיליוּפ רעד וצ זיב טנגעג רעשזדָאל ןופ "השרומ/, סלַא

 ר"ד רעניבַאר רעד ןרָאװעג טמיטשַאב ,ץיװָאנסָאס ייב ץענערג

 רעקידערּפ ןוא רעניבַאר רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסלעי .ר

 ַא ןעוועג זיא יקסלעי .שזדָאל ןיא "לוש רעשטייד; רעד ןופ

 רע .טסינויצ רעקידרעייפ-םַאלּפ ַא ןוא רענדער רעדנעצנעלג

 םעד רעביא רעייטשרָאפ ןבָאה וצ טימַאב רעבירעד ךיז טָאה

 רע סָאװ ןַאלּפ ןטיול ,"השרומ; רעד זיא רע סָאװ ,חטש ןצנַאג

 -רַאפ ַאזַא ןבָאה טלָאװעג רע טָאה טעברַאעגסיױא טַאהעג טָאה

 -מָאד ,וָאכָאטסנעשט) ןָאיַאר רעיבמעלגַאז ןצנַאג ןרַאפ רעטערט

 ןגעו טעדנעװעג ךיז טָאה רע .(ץיװָאנסָאס ןוא ןידנעב ,ווָארב

 ןעוועג טשרע גנַאל טשינ זיא רעכלעוו ,סעא םוחנ 'ר ברה וצ םעד

 שא ברה .םעד ןגעװ וװָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןופ בר רעד

 טסינויצ רעטגייצרעביא ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא

 רע טָאה ןָאט וצ סָאװ טסואועג טשינ טָאה רע יװ ױזַא ןוא

 םוצ םעד ןגעוװ עגַארפנָא ןַא טימ טעדנעװעג ךיז רעבירעד

 ,לזימ ברה .לזיימ םייח והילא 'ר ברה ,שזדָאל ןופ בריטּפיוה

 -עג דלַאב טָאה ,םזינויצ ןופ רענגעק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןגעוורעד טשינ לָאז רע זַא ,בר רעװָאכָאטסנעשט םעד טרעפטנע

 יד ,עקינירטּפָא ןוא םיסרוקיּפַא הרבח רעד וצ ןייטשוצוצ ךיז

 "עי ןיא .טָאטש ןייז ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ייז לָאז רע ןוא ,ןטסינויצ

 -רעביא ליפ ווָאכָאטסנעשט ןיא ןיוש ןענופעג ךיז טָאה טייצ רענ

 טדערעג רדסכ טָאה סָאװ ייז ןופ רענייא ,ןטסינויצ ענעבעגעג

 קנַאדעג ןשיטסינויצ םעד ןטיײרּפשרַאפ ןפלעה ןגעו בר ןטימ

 רערעלוּפָאּפ רעקידרעטעּפש רעד ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 רעד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו .רעטכירעג ןתנ 'ר רעוט-ללכ

 רעװָאכָאטסנעשט םוצ לזיימ םייח והילא 'ר ברה ןופ רעפטנע

 טלָאװעג טשינ רעבירעד טָאה שא םוחנ 'ר בר רעד ןוא בר

 ,םזינויצ ןרַאפ טייקיטעט ַא סעּפע טָאטש ןיא ךיז ייב ןביײהנָא

 ; בר םוצ טגָאזעג רעטכירעג ןתנ 'ר טָאה

 !טשינ ארומ ןייק ךיא בָאה ,ארומ טָאה ,יבר ,ריא ביוא ---

 .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטשרע יד ָאד ןדנירג לעװ ךיא

 עּפורג ַא זיוה ןיא ךיז ייב ןפורעגפיונוצ דלַאב טָאה רע

 עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטשרע יד ןוא םיטַאבעלַאב ענייש ,ןדיי

 ףיוא ךיז טָאה ןתנ 'ר .ןרָאװעג ןריובעג זיא וװָאכָאטסנעשט ןיא

 םיא טימ זיא רע ןוא יקסלעי ר"ד טימ טקידנעטשרַאפ ךיילג

 רעשיטסינויצ רעד ןגעוו גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג גנַאל-ןרָאי

 -עג ךיוא ןתנ 'ר זיא רעטעּפש ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טייקיטעט

 ןסערגנָאק עשיטיסינויצ עכעלטע וצ ןרָאפ

 ךיז זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טייקיטעט עשיטיסינויצ יד

 בר רעװָאכָאטסנעשט רעד זיא רעטעּפש .ןסקַאװעצ קרַאטש

 טּפיוהרעביא ,עעדיא רעד וצ ןענַאטשעגוצ ךיוא שא םוחנ 'ר

 ןסיורג םעד ךרוד ?יחרזמ, יד טעדנירגעג ךיז טָאה סע ןעוו

 ,אדיל ןופ בר רעד ,סענייר קחצי בקעי 'ר ןואג

 ץיצַאזינַאגרָא-"יחרזמ, יד

 רַאפ גנודנירג יד טרעייפעג טָאה עיצַאזינַאגרָא "יחרזמ,, יד

 רעדנירג יד ,1906 רָאי ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא גנוליײטּפָא ןַא ס'ריא

 'ר ,ץנעלבָאק ןועמש ףסוי 'ר דיגמ טָאטש רעד ןעוועג ןענייז

 לדנעמ קיזייא 'ר ,ןייטסשלעקניפ ,ןייטששכעלב ,ןייטשדלָאג לאומש

 .לעגנע הדוהי 'יר ןוא רעלסקעוו םייח 'ר ,ןייטשּפע

 -נעשט ןיא טייקיטעט עסיורג ַא ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה ייז

 -ַאב רעד ןיא םיטַאבעלַאב עשידיי עלַא ןעיצוצניײרַא ווָאכָאטס
 | ,גנוגעוו

 ןעמוקעגנָא טכייל ױזַא טשינ עפורג רעד זיא סָאד רעבָא

 סעקַאמורפ עשלַאפ ןוא עתמא ,טנעמעלע ןשידיסח ןופ ליפ לייוו

 טעברַא רעד ןיא .ייז ןגעג ףמַאק ןקרַאטש ַא טריפעגנָא ןבָאה

 רעסיוא ,לרודגיבא 'ר יבר רעד ךיוא ןפלָאהעג ליפ ייז טָאה

 -ָאס :רעג ןופ םידיסח יד וצ ןלעפַאב ןעמוקעגנָא ןענייז םעד

 זַא ,םייבר ערעייז ןופ רערעדנַאסקעלַא ןופ ןוא רעװעשטַאכ
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 "?ןטסיחרזמ; יד ,ןטסינויצ עיינ יד ןפמעקַאב קרַאטש ןלָאז ייז

 ,ןטסינויצ עטלַא יד יוװ םיסרוקיּפַא עכלעזַא טקנוּפ ןענייז עכלעוו

 רעד .טייקמורפ ןופ עקסַאמ ַא רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ייז רָאנ

 -עג טָאה ןוא רערעװש ַא רעייז ןעוועג זיא ףמַאק רעקיזָאד

 טשרע .המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טרעיוד

 ןעועג ןיוש זיא סע ןעו ,המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ

 ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ףמַאק רעד זיא ,עיצַארַאלקעד רופלַאב יד

 ןטָארטעגנײרַא ןיילַא ןענייז ןטנעמעלע עשידיסח יד ןופ ליפ ןוא

 ,גנוגעווַאב יחרזמ רעד ןיא

 ךיז ןסָאלשַאב יחרזמ ןופ טנגוי יד טָאה 1920 רָאי ןיא

 ןבָאה ייז עכלעו טימ ,ןטנעמעלע ערעטלע יד ןופ ןלײטוצּפָא

 לעוּפה, רעד ןריובעג טרעוו סע ןוא ןעמַאזוצ ןזיוה טנעקעג טשינ

 םהרבא ,טארב .ד :ה"ה יד ןעוועג ןענייז רעדנירג יד ,"יחרזמה

 ךיז זיא עיצַאזינַאגרָא עיינ יד .ןַאמרעב לקנַאי ןוא רעגיצנַאד

 ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,1922 רָאי ןיא ןוא ןסקַאוװעצ ךיילג

 .עימָאנָארגַא טנגוי רעד טימ ןטרָאד ןענרעל וצ לוש-םרַאפ ַא

 217 .מונ סַאג רעװעשרַאװ רעד ףיוא ןעוועג זיא לוש-םרַאפ יד

 לוש-םרַאפ רעד ןופ גנונעפערעד רעד וצ .(ץַאלּפ סיקצילטָאק)

 רעשיטסיחרזמ רעד ווָאכָאטסנעשט ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא

 ךיוא טלָאמעד ןבָאה סע .ןייטשברַאפ לשרעה טַאטוּפעד-םייס

 -עג ךיז *יחרזמה לעוּפה, ןופ טנגוי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןענָאק וצ קעװצ ןטימ ,לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןיא טנרעל

 -טנַאה יד .טנַאה רעד ןיא ךַאפ ַא טימ לארשי ץרא ןייק ןרָאפ

 טסייג ןשיצולח ַא טַאהעג ךיוא טלָאמעד ןיוש טָאה לוש-רעקרעוו

 עכילצונ ןָאט ןענעק וצ ףיוא טנגוי יד ןטיירגוצוצ טימַאב ךיז ןוא

 ,טנגוי "יחרזמ ילעוּפ; יד ןופ ליפ .לארשי ץרא ןיא ןטעברַא

 -עג עקַאט ןענייז לוש-רעקרעװטנַאה יד טקידנעעג ןבָאה סָאװ

 טנרעלעג ךיז ןבָאה ייז ןופ בור סָאד .לארשי ץרא ןייק ןרָאפ

 -רעּפ עדנריפ ליפ ןעמוקעגסורַא ןענייז ייז ןופ .רעלשיט ןייז וצ

 ,יולסעל בקעי ןוא יאגרש .א יו ,לארשי תנידמ ןיא ןטייקכעלנעז

 ,דנַאל ןיא ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףייא קיטעט ןענייז עכלעוו

 תבש ןדעי טעמכ ןטלַאהעג ןבָאה יחרזמ ןופ לַאקָאל ןיא

 רעד רעדָא ,ץנעלבָאק ןועמשש ףסוי 'ר דיגמ-טָאטש רעד תושרד

 השמ 'ר ,טָאטש ןופ בר ןופ רעגָאװש רעד ,דיגמ רערעדנַא

 קיטיירפ ןדעי שמוח ןענרעל ךיוא טגעלפ השמ 'ר .רעטלַאה

 שממ טָאה םלוע רעד ןוא רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טכַאנ וצ

 זיא השמ 'ר .ןעגנושטייט עגולק ענייז ןופ רעגניפ יד טקעלעג

 -ער ןופ רעוט רענעבעגעגרעביא ןַא טייצ רעד טימ ןרָאװעג

 טָאה רע .לארשי ץרא טכוזַאב ךיוא טָאה ןוא םזינויצ ןזעיגיל

 שטָאכ לָאז דיי רעדעי זַא ,ןריטיגַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךָאנרעד

 דנַאל סָאד ןעז ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןבעל ןייז ןיא לָאמנייא

 .ןגיוא ענעגייא ענייז טימ

 ץנעלבָאק ןועמש ףסוי 'ר םידיגמ ייווצ יד ןופ דייר יד

 -עלַאב רעצנַאג רעד זַא טקריוועג ןבָאה רעטלַאה השמ 'ר ןוא

 ןענייז יחרזמ וצ ."יחרזמ;, םוצ ןענַאטשעגוצ זיא םלוע רעשיטַאב

 -יא ןטנעמעלע עשידיסח יד ןופ ליפ רעייז ןענַאטשעגוצ ךיוא

 טפַאשרענגעג יד ןיא ןוא ןרָאי עטסקיצנַאװצ יד ןיא טּפיוהרעב

 ןרָאװעג רערעוװש ליפ זיא םזינויצ םוצ םייבר עשידיסח יד ןופ

 ּפָארַא טשינ טריפ םזינויצ זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה םלוע רעד ןעוו ןוא

 זיא סע .ןעוועג רעירפ זיא עיצַאטיגַא יד יוװ ,געוו ןופ םענייק

 רעייז ןענייז סָאװ ןדיי ליפ זַא ןעזעג טָאה ןעמ .טרעקרַאפ ןעוועג

 סָאד זַא ,טקריוועג טָאה סָאד .ןטסינויצ עטוג ךָאד ןענייז םורֿפ

 ןענייז סָאװ יד ןליפַא ןוא דובכ ַא ןרָאװעג זיא ,יחרזמ וצ ןרעהעג

 םוצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענייז ןטייוו ןופ ןענַאטשעג רעירפ
 -"יחרזמ, רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענייז ןוא םזינויצ ןזעיגילער
 עיצַאזינַאגרָא

 תומחלמ-טלץעוו עדייב ןשיווצ רָאי 20 יד ןיא

 הכולמ ַא ןרָאװעג זיא ןלוּפ ןעוו ,1919 ןופ רָאי 20 יד ןיא

 -טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא טָאה סע ןעוו ,1929 רָאי ןזיב

 ןופ גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטכיש עלַא ןבָאה ,המחלמ

 -ַאב טריסערעטניא ךיז סקניל םערטסקע זיב סטכער םערטסקע

 לָאמ לייט ןבָאה עכלעוו ,ןטייקיטעט עייר ַא טימ סרעדנוז

 רעדנַא ןַא רעבָא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג

 ,ןטסעטָארּפ ןופ םערוטש ַא ךיז ןגעג ןפורעגסיורַא ייז ןבָאה לָאמ

 עקיזָאד יד סיוא ךיז ןענעכייצ ןגָאז ןעמ ןעק ןײמעגלַא ןיא
 "עג זיא עטשרע סָאד .סעיצקַא עסיורג יירד טימ רָאי קיצנַאװצ

 ןיא סָאװ .,טַארילַאנָאיצַאנ ןשידי םעד ןופ גנופַאש יד ןעוו

 םיובנירג קחצי ןטַאטוּפעד םייס יד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג

 וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו;סַאלגטרַאה .ה ןוא

 ןיא טייהרעדנימ רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ

 -ּפָא טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא שיינ עקיזָאד יד .ןלױּפ

 -רַאפ עריא ךיוא טַאהעג טָאה ץניװָארּפ רעד ףיוא ןעגנולייט

 -ַאמ רדסכ טלמַאזעג ןבָאה סָאװ וװָאכָאטסנעשט ןיא רעטערט

 ןעגנוצענערגַאב ,ןעגנורעטש עלַא ןגעוו ןטקַאפ ןוא ןלַאירעט

 -טימ ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד סָאװ ,ןעגנוקידיײלַאב ןוא ןלַאפנָא

 .ןדיי ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד זיולב ןכַאמוצ

 ,רעטעּפש ןיוש ןרָאװעג ןריובעג זיא עיצקַא עטייווצ יד

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןַאמצייו םייח ר"ד ןעוו ,1922 רָאי ןיא

 רַאפ ןענייז םזינויצ ןופ עוויטוקעזקע טלעװ רעד ןופ רעריפנָא

 ןרק רעד ןעװעג זיא סָאד .ןלױּפ ןייק ןעמוקעג קעווצ םעד

 ענעדיישרַאפ יד ןופ רעפיולרָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דוסיה

 -רַאפ ןיא טריפעגנָא טציא ןרעוו סָאװ ,סליּפַא יד ןופ ןעמרָאפ

 רעשידיי רעד רַאפ רעטלעג ןעלמַאז וצ ףיוא רעדנעל ענעדייש

 ןדנָאפ רַאפ טנעמורטסניא טּפיױה רעד ןרָאװעג זיא סָאד .הכולמ

 -עג ךיז ןבָאה ןלױּפ ןופ טעטש עלַא ןיא ןוא לארשי ץרא רַאפ
 טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיוא .ןעגנולײטּפָא עכלעזַא טעדנירג

 טָאה ןוא טייקיטעט עסיורג ַא טריפעגנָא ָארויב דוסיה ןרק יד

 -לעוו ,םילודג עשיטסינויצ עשרַאװ ןופ טכַארבעגנײרַא לָאמ ליפ

 סָאװ יד ןופ .קעווצ םעד רַאפ עיצקַא ןַא טריפעגנָא ןבָאה עכ

 רעד :ןעװעג ןענייז וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעג טפָא ןענייז

 קחצי ר"ד עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ

 .יקסווָאברעג .נ ָארויב דוסיה ןרק ןופ רעריפנָא רעד ןוא רעּפיש

 סָאד ,עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןעוועג זיא עיצקַא עטירד יד

 ןיק גנורעדנַאװסיוא רַאפ טמַא אניטסעלַאּפ רעד ןעוועג זיא

 טָאה ןוא 1925 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,לארשי ץרא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןטלַאהעגנָא

 עכלעוו ,ןסַאמ סקלָאפ עשידיי יד לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד

 שימָאנָאקע ייס ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןלױּפ םעיינ ןיא ןענייז

 רעייז ןזָאלרַאפ ןזומ ייז זַא ,טליפעג ןבָאה ,קיטסייג ייס ןוא

 -סיוא ןיא ןענַאטשעג זיא עלעגיוו רעייז ואוו טרָא סָאד ,םייה

 ,ואוו-שרעדנַא ץעגרע ןרעדנַאװ

 טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ עדנע רעד ךָאנ דלַאב

 טלָאמעד ,ןלױּפ ןופ עיצַארגימע עשידיי עסיורג ַא ןביוהעגנָא ךיז

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ,ברעמ ןייק ןעגנַאגעג םָארטש רעד זיא



 25 װָאכָאטסנעשט ןיא גנונעװַאב עשיטסינויצ יד

 ןופצ ןייק) ס'ַאקירעמַא יד ןיא טּפיוהרעביא ןוא רעדנעל-ברעמ

 ןלוּפ ןופ ןדיי ןָאילימ רעבלַאה ַא יו רעמ .(עקירעמַא םורד ןוא

 טרעדנַאװעגסיױא ןוא ןעמייה ערעייז טזָאלרַאפ טלָאמעד ןבָאה

 סע ואוו ,ןטסענ עיינ ךיז רַאפ ןעיוב וצ .ואוו-שרעדנַא ץעגרע

 ןופ ןרעו טרעטשעצ ןלעװ ייז זַא ,רַאפעג ןייק ןייז טשינ טעוװ

 | .טנעה עכעלטנייפ-ןדיי

 ןופ ןריט יד ןכַאמרַאפ ןעמונעג טָאה עקירעמַא ןעוו רעבָא

 עיצַארגימיא רַאפ סעטָאװק יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ; דנַאל

 לָאצ יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ןדיי יד ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא

 ןוא ןיילק רעייז זיא עזיוו ַא ןגירק וצ הכוז ןענייז סָאװ יד ןופ

 -עג עלַא ןבָאה ,גנַאל-ןרָאי ןטרַאװ ןעמ ףרַאד ףיורעד ךיוא זַא

 ץרא ןייק ןרָאפ ןענָאק וצ ,חרזמ וצ ןגיוא ערעייז ןעדנעוו ןעמונ

 -סעלַאּפ, ןופ טייקיטעט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא לארשי

 -רעס ַאניטסעלַאּפ יד טלייטעגסיוא טָאה רעכלעוו ,?טמַא-אניט

 ,ןטַאקיפיט

 םישדח טרַאװעג ןדיי ןבָאה טמַא ַאניטסעלַאּפ 'םייב ךיוא ןעבָא

 ,טַאקיפיטרעס ַאזַא ןגירק וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ייז זיב ןרָאי ןוא

 טַאקיפיטרעס ַא ןגירק וצ רערעווש ליפ ןרָאװעג דלַאב זיא סע

 סע יו ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ וצ ףיוא טמַא ַאניטסעלַאּפ ןופ

 ,טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא ןופ עזיוו ַא ןגירק וצ רעווש ןעוועג זיא

 -יטרעס ַא ןגָארקעג טָאה דיי ַא ןעוו ,לָאמ סעדעי זיא רעבירעד

 רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב דנַאל ןשידיי ןיא ןרָאפ וצ ףיוא טַאקיפ

 טזָאלרַאפ םילוע עּפורג ַא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא החמש עסיורג ַא

 -עג טרעייפעג סע זיא דנַאלמיײה רעזדנוא וצ געוװ ןפיוא ןליױּפ

 ןדיי עלַא ןופ שינעעשעג עסיורג ַא יוװ ןרָאװ

 רימ יו ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא החמש ַאזַא

 םעד ןבָאה סע ןעוו ,"געוו רעזדנוא, גנוטייצ רעד ןופ סע ןעעז

 טרעדנוה ףלע ןליוּפ טזָאלרַאפ 1924 רָאי ןופ רעבָאטקָא ןט=2

 ,ווָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי 127 ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ סָאװ ,םילוע

 -- רעגַאל ןשיטסינויצ ןצנַאג םייב החמש ַא ןעוועג זיא סע

 סטכער ןופ ןעײטרַאּפ עלַא ןירעד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןוא

 ,סקניל זיב

 עשיטסינויצ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןטייקיטעט ערעדנַא עגונב

 ןיא ךיז ןסיירוצנײרַא ימ רעייז ןעוועג זיא ןּפורג ןוא ןעײטרַאּפ

 עלָאר-טּפױה יד ןטרָאד ןליּפש וצ ןוא םוטעמוא ןבעל ןשידיי

 לָאמ עלַא טשינ רעבָא ,ןענַאטשטנַא ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עלַא ייב

 .ןעגנילעג ייז סע זיא

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעוו ,סָאד רימ ןעעז ןטשרע םוצ

 ןייארַאפ ןרוט ןוא טרַאּפס ןשידיי ןופ עיצקעס-ןרעװָאר יד
 1928 ,װָאכָאטסנעשט ,"ןיטשלָא;

 יד :ןעגנוטכיר ייווצ םזינויצ ןשילױוּפ ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה

 תעאע יד ןוא םיובנירג קחצי ןופ טריפעגנָא ,"רמשמה לע, ןופ

 טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד .בילטָאג ר"ד ןופ טריפעגנָא ,"תונבל

 -עג טָאה עּפורג "רמשמה לע, יד ואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיוא

 "תונבל תע; יד ןוא ,םָארב .רד ןיא רעטערטרַאפ ריא סלַא ןענופ
 ןופ קנואוו ַא טיול ,ןבָאה עדייב ןוא ,שטיווװָאנשרעג םהרבא ןיא --

 -נעשט רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןרעוו וצ ןסירעג ךיז ,ןביוא

 ןײּפמַאק ןוויסנעטניא ןַא טריפעג רעבירעד ןבָאה ייז .ווָאכָאטס

 סָאװ ,ןטייקיטעט ערעדנַא עלַא ייב ןוא ןלַאו הליהק עלַא ייב

 יד ןענייז טַאר הלהק ןיא .טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 -רַאפ קרַאטש ןעװעג ןטכיש עלַא ןופ ןטנעמעלע עשיטסינויצ
 טימ טקינייארַאפ בור יּפ לע ךיז ייז ןבָאה ןטרָאד רעבָא ,ןטָארט

 טָאה סָאװ חוכ ןרענָאיצקַאער ַא טעדליבעג ןוא טייל-הדוגא יד

 עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןגעג טלעטשעג ןגעקטנא ךיז

 רַאפ רעטלעג טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע עלַאקידַאר

 קעטָאילביב רעשידי רעד רַאפ ,ןלוש עכעלטלעוו עשידיי יד

 ייז ןיא סָאד רעבָא .םינינע עכעלטלעוו:שידַײ ערעדנַא ןוא

 זַא ןעמוקעגסיוא רעבירעד זיא סע ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ

 םעד ךרוד ,"דנוב, ןופ טריפעגנָא עיציזָאּפָא עלַאקידַאר יד

 ןריפ טזומעג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא ןַאמרעדעפ לאפר ןַאמטַאר

 ךיוא לָאמטּפָא ןוא סעיציזָאּפ ערעייז רַאפ ףמַאק ןגיקענטרַאה ַא

 -טַאר עשיטסינויצ יד ,ןטמַא ערעייז ןזָאלרַאפ טימ טעשַארטסעג

 רַאפ חוירב רעטלעג ןבעגעג ןבָאה לגילפ ןטכער ןופ רענעמ

  ןוא םייחה תיב ,הוקמ ,הטיחש יװ ,םינינע עזעיגילער-שידיי

 עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ טשינ ןפוא םושב רעבָא ,גנואיצרעד

 ,םינינע

 לייט רעקיטכיוו ַא ןעוועג ךיוא זיא דנָאפ לַאנָאיצַאנ רעד

 טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא סיפָא רעד ןוא רעגַאל ןשיטסינויצ ןופ

 ןעוועג זיא סָאװ ,"ביבא לת ןיא טכַאנ, ַא טנדרָאעגנייא לָאמ עלַא

 ןעגנַאגעג זיא הסנכה עצנַאג יד ןכלעוו ןופ ןוא רָאי ןופ לָאב רעד

 | ,דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןרַָאפ

 -ןַא טימ ןעמַאזוצ ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

 -ילגנע רעד ןגעג ןעגניטימ-טסעטָארּפ טנדרָאעגניא טעטש ערעד

 יד טנַאה רעגרַאק ַאזַא טימ ןלייטסיוא רַאפ גנוריגער רעש

 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ףיוא ןטַאקיפיטרעס יד ןופ לָאצ

 װָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד טָאה ןטייקיטעט עלַא יד ןיא

 עשידיי ענעעזעגנָא ערעדנַא עלַא טימ ךיילג ןעמונעגלײטנָא
 ,ןלױּפ ןיא טעטש

 ,ןייארַאפ ןרוט ןוא טרָאּפס ןשידיי ןופ עיצקעס קיטעלטַא-טכייל
 1928 ,וָאכָאטסנעשט



 יד

 רעזדנוא ןיא זיא םזינויצ ןופ לגילפ רעשיטסינָאיזיװער רעד

 -יטַאש ענייז עלַא ןיא ןטָארטרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג טָאטש

 .ןעגנור
 ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עּפורג עשיטסינָאיזיװער יד

 יקסווָאנַאי ןוא יקסווָארימעינ :ה"ה יד

 ,ןטסינָאיזיװער יד ןופ ןעגנולײטּפָא ענעדיישרַאפ יד ןגעוו

 :סעדנעגלָאפ ןלייצרעד וצ ןעמ טסייוו

 ,רעקסַאל ץרפ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עּפורג ר"תיב יד

 טפול סלַא טקידנעעג טָאה רע) שטיוועזי .מ ןוא רָאטנַאק יבצ

 סלַא לַאדעמ ַא ןגָארקעג ןוא לוש-ילפ רעדיל רעד ןיא רעילפ

 .(רעילפ טפול רעשידיי רעטשרע

 זיא ,(עּפורג סנַאמסָארג ריאמ) *עּפורג עכעלטַאטש-ןדיי, יד

 ,שטיוועזר לאכימ ,שטיווָאקציא ןוהילא ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא

 .גרעביט לארשי ןוא ןַאמטַארב םירפא

 .ןַאפשיפ ןעוועג זיא *עּפורג אביקע;, רעד ןופ רעדנירג רעד

 וַאטסוג ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "עּפורג הילצרה, יד

 .ןייטשעּפע

 טעדנירגעג זיא "ינויצה רעונה, ןעמָאנ רעטנוא עּפורג יד

 ןוא ןייטשכעלב ,גרעבלעדַא קימאז ,שזיטרַאק דוד ןופ ןרָאװעג

 יורפ ןייז טימ ןעמַאוצ זיא רעטצעל רעד) שטיווָארָאה םירפא

 (סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא (ןַאמשיפ ןריובעג)

 .עּפורג "הינודרוג2 ,עּפורג "המידק, ַא ןעוועג ךיוא זיא סע

 ןעיורפ יד ןוא עּפורג "ר"הצחה, "םיאנק תירב,, "לייח תירב; ַא

 ."אזיווער, ןעמָאנ ןטימ עּפורג

 ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עּפורג "ריעצה רמושה , יד

 -ישזניא יד ןוא (סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא) רעלטיג טַאקָאװדַא

 ,גייוצנריב סחנפ ,שטיווָארָאה לאומש ןוא לבייל רעדירב יד ,ןרינ

 .יױלסעל לבייל ןוא גייווצנריב ַאינַאמ

 טפָא ןעוועג זיא ןטסינָאיזיװער יד ייב רענדער טסַאג ַא

 -ָאנסָאס ןיא טניואוועג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ןַאמרַאלק ףסוי 'ה

 .ץיוו

 ןעגנוריטשומ ןטלַאהּפָא תבש ןדעי טגעלפ "עּפורג ר"תיב/ יד

 : ןלעפַאב טימ ,"ענרַאיעלק, רעד ייב רעדָא ,ץַאלּפ "ןארייא , ןפיוא

 ןירעד ןבָאה סעקַאמורפ יד ..."עברא ,שולש ,םיתש ,תחא;

 ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי יד ןכַאמ ןגעלפ ןוא תבש לוליח ַא ןעזעג
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 ןטסינָאיזיווער

 ,טלָאמעד טקנוּפ זַא ,ןפָארטעג לָאמנייא טשינ טָאה סע .ןלַאדנַאקס

 ןעגנוריטשומ ערעייז ןכַאמ ןעמונעג טָאה טנגוי ר"תיב יד ןעוו

 ןוא ןדלַאװג טימ טייל-"הדוגא; ןופ הנחמ  ַא ןפָאלעגנָא ןענייז

 ןוא טיילעגנוי יד ןגָאלש ןעמונעג ןוא "תבש לוליח, ןעיירשעג

 -עג טשינ ייז ןבָאה הרבח עגנוי עקיזָאד יד רעבָא ,ךעלדיימ

 טשינ ןוא ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא דרָאב ןייא טשינ ןוא ןגיווש

 -עגרעטנוא טימ ץַאלּפ םענעי ןופ קעװַא זיא רעקיטַאנַאפ ןייא

 .ןגיוא ענעגָאלש

 טנעקעג ךיז טָאה טנגוי עשיטסינָאיזיװער יד ביוא רעבָא

 רעייז טַאהעג רעבָא ייז ןבָאה ,סעקַאמורפ יד ןגעג ןבעג הצע ןַא

 ןטנעמעלע רעטעברַא יד ןופ ,ןייטשוצסיוא ףמַאק ןרעווש ַא

 עכלעוו ,"ןויצ-ילעוּפ עקניל, ןוא "ןויצ-ילעוּפ עטכער, ,ס"ס יד

 עשיטסישַאפ רַאפ טנגוי עשיטסינָאיזיװער יד טכַארטַאב ןבָאה

 ןבָאה טייל ר"תיב יד-טָא ןעוו ,םעדכָאנ טּפיוהרעביא .תוחוכ

 יו ױזַא טקנוּפ ,ךעלדמעה עניורב ןיא ןצוּפסיוא ןעמונעג ךיז

 ןדערכָאנ ןעמונעג ךיוא ןבָאה ןוא עילַאטיא ןיא ןטסישַאפ יד

 יד ןגָארקעג דלַאב ןבָאה ייז .ענעי סָאװ סנאגאלס עבלעז יד

 -ָאוער יד ןוא "ןרענָאיצקַאער, ןטסיניוװָאש סלַא גנונעכיײצַאב

 ןעמ זַא ,םוטעמוא טריטיגַא טָאה טנגוי-רעטעברַא ערענָאיצול

 ,ייז ןופ ןעלסײרטּפָא ךיז לָאז

 רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא טנגוי עשיטסינָאיזיװער יד

 ןענייז סָאװ ,ןטסינויצ ענעבעגעגרעביא עתמא ןוא טנעמעלע

 ןשיטסינויצ ןרַאפ ןבעל רעייז שממ ןבעגוצקעװַא ןעוועג טיירג

 רעריפ-טּפיוה ןופ ןטלַאהעג קרַאטש עלַא ןבָאה ייז .לַאעדיא

 ויא רעבַא ,םיא וצ טקוקעגפורַא ןוא יקסניטַאבַאשז רימידַאלוװ

 .ןייק ןעועג טשינ זיא אפוג ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד

 סעיצקַארפ ענעדיישרַאפ טעדליבעג ךיז ןבָאה סע .תיב םולש

 ףיוא טקריוועג טוג טשינ טָאה סע סָאװ ,אפוג ײטרַאּפ רעד ןיא

 ליוו יז סָאװ ןילַא טסואוועג טשינ טָאה יז לייוו ,טנגוי רעד

 ןשיוצ טפמעקעג ןּפורג ענעדיישרַאפ יד ןבָאה רעבירעד ןוא

 רעד טָאה ,טוג זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה רענייא סָאװ ןוא ךיז

 רעבָא זיא טקַאפ רעד .טשינ גיוט סע זַא ,טגָאזעג רערעדנַא

 ןוא ןרעגַאל עלַא טלגיּפשעגּפָא טָאה וװָאכָאטסנעשט זַא ,ןעוועג

 טַאהעג טָאה ןוא םזינויצ ןשיטסינָאיזיװער ןופ ןעגנוריטַאש עלַא

 .רעדנוזַאב גנוטכיר רעדעי ןופ רעטערטרַאפ



 ?עיק .ח

 ןוָאכָאטסנעשט ןיא "ריעצה רמושה,; רעד
 (תונורכז לטעלב ַא)

 ןיא "ריעצה רמושה; רעד

 טעטש עלַא ןיא יװ ,ווָאכָאטסנעשט

 ַא יו ןענַאטשטנַא זיא ,ןלױּפ ןיא

 -וַאקס-ךעלטלעוו רעד ןופ זעטניס

 רעד ןופ ןוא גנוגעווַאב רעשיט

 יד .עעדיא רעשיצולח-שירמוש

 ,לארשי ץרא ןיא םירמוש עטשרע

 הרובג רעייז טימ ןבָאה סָאװ ---

 -לעה ןוא רעיודסיוא ,טעברַא ןופ

 לארשי ץרא םעד ןצישַאב ןשיד

 עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא בושי

 ףיוא סולפנייא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג ןבָאה --- ןטקנוּפ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה טייצ רעד טימ .טנגוי רעשיטסינויצ רעד

 רעד ןעוועג זיא סָאוװ ,עיגָאלָאעדיא ןַא טריזילַאטסירקסיױא ןוא

 רמושה, רעד :;סעיצַאזינַאגרָא-טנגי עטסרעמ יד ןופ ךוּפיה

 ןעײטרַאּפ יד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןעוועג ןצנַאגניא זיא "ריעצה

 ןיא ןדָאטעמ עשיטואקס ןדנעוװנָא סָאד .ענעסקַאװרעד יד ןופ

 קידנעטש זיא רעדילגטימ עכעלטנגוי יד ןופ גנואיצרעד רעד

 ;עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןבעל ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןעוועג

 גנואיצַאב ,ץנעגילעטניא ,רעטקַארַאכ ןייז ,דיחי ןופ תובישח יד

 ןריפ שיטע ךעלנעזרעּפ ןייז :טּפַאשלעזעג רעד וצ ,רבח םוצ

 ץלַא סָאד -- טייקיטכערעג רַאפ שוח רעטלקיװטנַא ןייז ,ךיז

 יד ."ריעצה רמושה, ןיא עלָאר עקיטכיו ַא טליּפשעג טָאה

 ךָאנ ,טעטיטנַאװק ךָאנ טגָאיעג טשינ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא

 -עגמורַא ,טרעדנוזעגּפָא ךיז טָאה יז ,טרעקרַאפ :עסַאמ רעד

 טביולגעג טשינ טָאה "ריעצה רמושח; רעד ,םיוצ ַא טימ טלגניר

 ליצ רעד .םלוע םעד ןדערנייא ןיא ,עדנַאגַאּפָארּפ-ןסַאמ ןיא

 יו ,עכעלטנגוי יד ןעיצרעד ןעוועג זיא "ריעצה רמושה,, ןופ

 ןבעל:ץוביק ןרַאפ רעיוב עפייר ,עקיטסייג-שיזיפ ,עטנוזעג

 ,לארשי ץרא ןיא

 דימלת ַא ןעוועג ןיב'כ ןעוו "רמושה, ןיא ןיײרַא ןיב ךיא

 "ער רעד ףיוא ,עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ סַאלק ןטשרע ןיא
 יד ןיא ןעוועג זיא סָאד .יקסװָאנַאי רערעל ןופ עיצַאדנעמָאק

 ,רערעל רעשיאערבעה ַא ,יקסװָאנַאי .ןרָאי רעקיצנַאװצ ביײהנָא

 ךיז טָאה ,טסינויצ רענעבעגעגרעביא ןוא דיי רעקיצרַאה ַא

 ענייז ןוא "ריעצה רמושה, םעד טימ טריסערעטניא טלָאמעד

 טרעטייורעד ריא ןופ ךיז רע טָאה רעטעּפש רעבָא : ןטייקיטעט

 עשיטסילַאיצָאס ןוא טייקשירעקנעדניירפ ס"רמושה; םעד בילוצ

 ,"הצובק, רעד ןיא טגנַאלַאב ןבָאה רימ טימ ןעמַאזוצ .ןעגנוגיינ

 רעזדנוא .םייבנענעט ריאמ ןוא רענילרעב השמ ,רעטכיל לשרעה
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 טציא ךיז טניפעג סָאװ שטיװָארָאה קעליוו ןעוועג זיא רעריפ

 ,לארשי תנידמ ןיא

 -שָאק רעד ףיוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה "ןק; רעד

 דלעפסוקרַאמ ךירנעה .זיוה סדלעפסוקרַאמ ןיא ,סַאג ָאקשושט

 ,תופיסא ערעייז ,רעדניק-םירמוש יד טַאהעג ביל רעייז טָאה

 "ןק; ןופ רעריפ יד .ץנעט ןוא רעדיל עשיאערבעה ערעייז

 זיא ןַאמריב .רעלטיג רעטעּפש ,םולב ,ןַאמריב ןעוועג ןענייז

 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע עטשרע יד ןופ ןעוועג

 ןַא ,גייווצנריב ַאינַאמ ןעוועג ךיוא זיא "ןק; ןופ ןירעריפ יד

 ךיז טָאה יז .טייקכעלנעזרעּפ עשיטנַאמָאר ןוא עטנַאסערעטניא

 ,לארשי ץרא ןייק קעװַא זיא ןוא ?יירעלשיט , טנרעלעגסיוא

 טײקנַארק ַא בילוצ רעבָא ,ץוביק ַא ןיא טבעלעג יז טָאה טרָאד

 ַא טַאהעג טָאה יז .וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ יז זיא

 טבעלעגרעביא טָאה יז .רעדניק זדנוא ףיוא סולפנייא ןקיטלַאװג

 ןיא ןיגָאלָאירעטקַאב ַא יו יז טעברַא טציא ןוא המחלמ יד

 ןופ רעטסעװש יד זיא יז .,זירַאּפ ןיא ,?טוטיטסניא-רעטסַאּפ;

 טייצ ַא ןעועג ךיוא ןענייז סָאוו גייווצנריב לכימ ןוא סחנּפ

 ןַאמסטרָאּפס רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג זיא לכימ ."םירמוש;

 רעזדנוא; ןפורעג םיא טָאה ןילָאק עינָאט .רוחב רעקיטומ ַא ןוא

 סָאװ גייווצנריב לכימ רעבלעז רעד ןיא סָאד ."ןעדע ןיטרַאמ

 -ימַאפ עשידיי רעגַאל-לבעמ ןיא ןטלַאהַאבסיױא שידלעה טָאה

 עקנַאה ,יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא זיא רע .סעיל

 ,דלעפנייש ,

 טנגוי רעשירמוש רעד ןופ ּפיט רעשיטסירעטקַארַאכ ַא

 -ַארָאה קעליוו ןופ רעדורב רעד ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 זיא רע .ץוק ןעמָאנוצ ןטימ ןפורעג םיא ןבָאה רימ .שטיוו

 טימ זיא קעליו .ןרידוטש לארשי ץרא ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ןרק; ןופ טעברַא רעד ןבעגעגרעביא ןעװעג ןבעל ןוא בייל

 ,רעדורב ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא רֶע ."תמיק

 .קעבייל

 וָאכָאטסנעשט ןיא טריטסיזקע ךיוא טָאה רָאי ייווצ ךרע ןַא

 רעד ףיוא ,רענכייט ןופ זיוה ןיא ,עיצַאזינַאגרָא עשירמוש ַא

 ,?ךודלּפמורט רמושה; רעד ןעוועג זיא סָאד .סַאג יקסדוסליּפ

 ןופ טיוט ןוא ןבעל ןשידלעה םענופ טסייג ןטימ ןעמונעגכרוד

 טקידערּפעג טָאה סָאװ ,ןודרוג .ד .א ןופ ןוא ,רודלּפמורט ףסוי

 -עג טייצ עסיוועג ַא בָאה ךיא .טעברַא ןופ גנורעטעגרַאפ יד

 -רעריפ רעד רעטנוא ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד וצ טרעה

 ,קינלעצ ןוא דרַאבסייו ,גרעבנירג קעטול ןופ טפַאש

 ןבואר :ןעוװעג טלָאמעד ןענייז םירבח עטסטנעָאנ עניימ
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 סָאװ ,רוכַאי ;תובוחר ןיא טציא טניואוו סָאװ ,שטיווָאקרעב

 ;שטנעמ-רוטַאנ ןוא רענטרעג רעד :זירַאּפ ןיא טציא זיא

 -נעסקול ןרהא :רערעל רעשיאערבעה רעד ןוא ,רעיומרעיירפ

 .גרוב

 -רעטנוא סָאװ קינייו ךיז טָאה ,*רודלּפמורט רמוש; רעד

 לייט ַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ,ריעצה רמושה, ןופ טדייש

 ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה "ןקק רעד ."ריעצה רמושה;, ןופ

 ,לָאטיּפש ןשידיי םעד ןופ טייוו טשינ ,עיזדַאװַאז ףיוא

 קעליוו ,קנַארּפ שיבייל :ןעוועג טלָאמעד ןענייז רעריפ יד

 -ןילאק יד ןוא שטיווָאלווייפ ,ןיורב לקנַאי ,ןַאמייה לסָאי ,יולסעל

 .רעטסעווש

 "תוגולּפ , יד ,"תוגולּפ; ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא "ןק,; רעד

 ,ןילָאק לדוי ןעוועג טלָאמעד זיא "שאר, ןיימ ."תוצובק, ןיא ---

 רָאי סעדעי .לַאינָאמערעצ רעייז ןעוועג זיא גנורעייפ-"ןק, ַא

 עינָאלָאק יד .עינָאלָאק רעשירמוש רעד ןיא ןרָאפעג רימ ןענייז

 ענעגייא טימ .טריפעגכרוד ןוא טריזינַאגרָא ןיילַא רימ ןבָאה

 ףיא טרעטעלקעג ןבָאה רימ ;רעקיניר ,רעכוק ,ןעמָאנָאקע

 גנַאזעג ,סרעייפ ּפמעק ,תופיסא טכַאמעג ,ןדיקסעב ןופ גרעב יד

 ,תורשכה יד רעמכָאנ ןוא ,סעינָאלָאק עכעלרעי יד ;ליּפש ןוא

 יד ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא גנוקריו עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה

 טנרעלעג טָאה "הרשכה/ יד ייס ,?עינָאלָאק, יד ייס ,רעדילגטימ

 וצ עטצעל יד ןופ ןייז וצ ןוא "ץוביק, ןיא ןבעל וצ ױזַא יו

 טריזינַאגרָא ןענייז סעינָאלָאק יד .ןטײקכעלמעװקַאב ןופ ןסינעג

 18 ןופ .םישישק ןוא םיפוצ ,םיריפכ :רעטלע ןטיול ןרָאװעג

 טייל עטלַא ,טסייה'ס ,"םישישק, ןפורעג ךיז ןעמ טָאה ןָא רָאי

 ןטיירג ךיז ןוא ,הרשכה ףיוא ןרָאפקעװַא ןפרַאד סָאװ ,ךעבענ

 .לארשי ץרא ןייק

 ןגעלעג ליטנטסרעמ זיא ןרעטלע יד ןוא זדנוא ןשיווצ

 יד ןוא זדנוא ןשיווצ ןטקילפנָאק יד ןרעדניל וצ .םוהת ַא

 רענייא .ןטַאמָאלּפיד עגולק ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןרעטלע

 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע .קנַארפ שיבייל ןעוועג זיא ייז ןופ

 ַא .ּפָאק ןשינואג ַא ךיז ףיוא טַאהעג רע .רָאי 17 רעדָא 6

 ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא "ריעצה רמושה; ןופ רעריפ

 "עג ןוא רעשרָאפ רעטנַאקַאב ַא טנייה זיא רע .יולסעל קעליוו

 ןשַאלַאפ יד ןשיווצ ןעגנושרָאפ ענייז ןופ ןסייוו רימ .רעטנרעל

 .גרעב רעיניסיבַא יד ףיוא

 לקנאי ןוא ןאמייה קעסאי ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא

 -עט רוטלוק עכייר ַא טלקיװטנַא "רמושה; רעד טָאה ןוארב

 ןבָאה רימ ןוא ןזיירק-ןרעל ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע .טייקיט

 רמושה ןטימ .ןעגנומענרעטנוא רוטלוק ענעדיישרַאפ טכַאמעג

 ןוא רערעל ,ןשטנעמ ענעדיישרַאפ טריסערעטניא ךיז ןבָאה

 -נואוו ךיז ןוא ןריטוקסיד זדנוא טימ ןגעלפ ייז .עשיאייטרַאּפ

 -ימ עכעלצעזנגעק ליפ ױזַא ןרירעלָאט ןענעק רימ יװ ,ןרעד

 ןוא לצרעה ר"ד ױזַא יװ .ןּפורג ערעזדנוא ןיא ןעעדיא ןוא ןעגנונ

 לרַאק טימ טרָא טקיטכערַאבכײלג ַא ןעמענרַאפ יקסניטָאבַאשז

 -סיוא ,גנַאזעג ,טרָאּפס ,ןעגנוזעלרָאפ .ןיקטָאּפָארק ןוא יקסטוַאק

 ,ןסיוו ןוא ןשרָאפ ,טייקכעלטניירפ ןוא טפַאשביל ,רעכיב ,ןגולפ

 ןוא טרָאּפס :ןקיביולג ןרַאפ טקעּפסער ןוא ,טייקשירעקנעדיירפ

 ןיא רקיע ןַא ןעוועג זיא ,טעברַא ןוא רוטַאנ וצ עביל ,גנַאזעג

 ,םירמוש עכעלטנגוי יד ןופ ןבעל

 ןעוועג זיא "ןק, ןרַאפ ןעגנורעייפ עטסנעש יד ןופ ענייא

 ענירג ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענייז םירמוש עלַא .רמועב 7?

 ןבָאה ןקיוּפ ןוא ןטיילפ טימ ; רענעפ עסייוו-יולב טימ ןרידנומ

 ןלַאנגיס יד .טָאטש ןופ ןסַאג יד ףיוא טרישרַאמ ירפ ץנַאג רימ

 ןופ רעניואוונייא יד טקעוװעגפיוא טָאה טײּפמָארט סלכימ ןופ

 ,קרַאמ ןטלַא ןוא םעיינ ,"ןעעלַא, יד

 -טנַאלַאט רעד ןעװעג זיא רעדילגטימ ערעזדנוא ןשיװצ

 רעלַאמ ןטמירַאב ןופ דימלת ַא ,ןַאמרעטוג קעינעה רעלַאמ רעלופ

 ןייק קעװַא ,1926 רָאי ןיא זיא ןַאמרעטוג קעינעה .גרעבנליוו

 םעד ןיא ,עיטַארקָאמעד סקלָאפ רעשינַאּפש רעד ןפלעה ,עינַאּפש

 יד ןגעק המחלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .גירק-רעגריב

 ,ןוארב לקנַאי ןעוועג זיא שטנעמ רענעטלצז ַא ,ןטסישַאפ-ָאקנַארפ

 קיטסייג ןעוװעג זיא טנגוי יד ןעוו ,טייצ רעשיטירק רעד ןיא

 ,"ריעצה רמושה/, ןופ ןעעדיא יד ןיא טלפייווצעג ןוא טרעדורעצ

 ןביוהעגנָא ןיוש ןַאד טָאה סע .טקיטומעג לקנַאי זדנוא טָאה

 ,םזינויצ ;:געװ רעשירמוש רעד ןרעו וצ רעטלוב ןוא ףייר

 וצ ,סטכער קעװַא ןענייז לייט ַא .םזיצוביק ןוא םזילַאיצָאס

 רעד בלַאהרעניא .סקניל -- לייט ַא ןוא ,ןטסינָאיזיװער יד

 -נײרַא ןוא סרעשטייטסיוא ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז גנוגעװַאב

 ןשיוװצ םיחוכוו עקידנעטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע .סרעשטייט

 ,ףליהטָאג הדוהי ןוא (ןירוא) ןײטשנרָא יכדרמ ןופ רעגנעהנָא יד

 רעקיצנייא רעד סלַא לארשי-ץרא ןיא טביולגעג טָאה ןיורב לקנַאי

 "םירמוש; יד טקריוװַאב רע טָאה ןביולג ןייז טימ ןוא ,ליצ ןוא געוו

 ןופ לייט ַא ןוא ,לארשי ץרא ןייק קעװַא ךיוא ףוסל ןענייז סָאװ

 ."םיצוביק; ןיא טנייה עקַאט ןבעל ייז

 ןיא ןענופעג "ןק, רעד ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 רעקיסיירד עטצעל יד ןיא .ןרַאשָאק יד ייב סַאג ָאגעיקסניליק רעד

 ,"ריעצה רמושה,, ןופ רעריפ רעד ןעוועג ןַאמרַאלק השמ זיא ןרָאי

 ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא רעדורב ןייז .וװָאכָאטסנעשט ןיא

 לארשי-ץרא ןייק קעװַא זיא ןַאמרַאלק השמ ."הינודרוג,; רעד

 המחלמ רעד ןיא .דלַאװנכיײא עקשזור יורפ ןייז טימ ,1929 ןיא

 עדַאגירב רעקידלארשי רעד ןיא ןעמונעגלײטנַא רע טָאה טייצ

 ןופ טייצ רעד ןיא .סיצַאנ יד ןגעק עּפָאריײא ןיא טפמעקעג ןוא

 עילימַאפ ןייז טימ זיא רע ,רעבַארַא יד טימ ,גירק-סגנואיירפַאב

 ןיא ןלַאפעג זיא רע ."יכדרמ די; ץוביק ןשירמוש ַא ןיא ןעוועג

 זיא רע זַא ,טלייצרעד ןעמ .ײמרַא רעשיטּפיגע רעד טימ ףמַאק

 אנוש ןפיוא טרעייפעג ןוא ןטסָאּפ ןפיוא ןבילבעג רעטצעל רעד

 ַא טימ ןעמוקעגנָא זיא חילש רעד ןעוו .סקיב-ןישַאמ ןייז ןופ

 ןייז .טבעלעג טשינ ןיוש השמ טָאה ןעיצוצקירוצ ךיז לעפַאב

 ,"יכדרמ די, ץוביק ןיא טנייה זיב ךיז ןעניפעג רעדניק ןוא יורפ

 ,בגנ ןיא

 לטיּפַאק ךעלרעה ַא ןבירשרַאפ טָאה "ריעצה רמושה, רעד
 ןבעל ןשידיי ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 -עג םירמוש עקילָאמַא יד ואוו םוטעמוא .טָאטש רעזדנוא ןופ
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאי ענעי טימ טציא ךָאנ ייז ןבעל ,רָאנ ךיז ןעניפ
 טעטילַאטנעמ ,ןעגנואיושנַא ערעייז ףיוא םתוח ַא ןזָאלעגרעביא
 עשירמוש עשיטנַאמָאר ענעי ןופ םתוח רעד :;רעטקַארַאכ ןוא
 ַא לָאמנייא :ןגָאז טגעלפ ןעמ סָאװ תמא עקַאט זיא סע ,ןרָאי
 ! רמוש ַא קידנעטש --- ,רמוש



 ןַאמסקילג .וו ר"ד

 ןסַאג רעווָאכָאטסנעשט

 עעלא יד

 טלײטעצ טָאה סָאװ סַאג יד

 -נופצ ַא ףיוא רעטנעצ-טָאטש םעד

 לייט ןקידמורד ַא ףיוא ןוא ןקיד
 ךיז טָאה יז .עעלַא יד ןעוועג זיא

 ןופ ףיולסיוא םייב ןביױהעגנָא

 -נעעג ךיז טָאה ןוא קרַאמ םעיינ

 טריפ סָאװ געוו םוצ טנעָאנ טקיד

 -ַאב ןיא .רעטסיולק ןענילואּפ םוצ

 רעטשרע רעד ךָאנ ,ןלױּפ ןטיירפ

 -טָאטש רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו

 עעלַא יד ןפורעגנָא טַאהעג טַאר

 ."ַאירַאמ רעקילײה, רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ענרעדָאמ יד וצ ךעלנע ןעוועג עעלַא יד זיא קוקסיוא ןיא

 געוו -רָאפ ןייא ןוא געוו-ייג ןייא .טעטש עסיורג ןיא ןרַאװלוב

 טָאה ןטקודאיוו ייווצ יד ןשיווצ ןטימ ןיא ןוא ,טייז רעדעי ןופ

 ענייז ףיוא .געוו-ריצַאּפש ַא ןגיוצעג גנעל רעצנַאג רעד ףיוא ךיז

 -ייב ןענַאטשַאק עכיוה טצנַאלפרַאפ ןעוועג ןענייז ןטייז עדייב

 רעד .ןענירק ערעיײז טימ טרירעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ רעמ

 ןענייז ,ןפרָאװעג ןבָאה רעמייב עטגייווצרַאפ יד סָאװ ,ןטָאש

 רַאפ ןה ןוז רעקידרעמוז רעד ןגעק לטימ-ץישַאב ַא ןעוועג

 ףיוא ןסעזעג ןענייז סָאװ יד רַאפ ןה ןוא עקידנריצַאּפש יד

 טשיוטרַאפ רעמייב עטלַא יד ןענייז טייצ רעד טימ .קנעב יד

 טילבעצ ןוא ןסקַאװעצ ךיז ןבָאה סָאװ ערעגניי ףיוא ןרָאװעג

 .עעלַא רעד ןופ קוקסיוא םעד וצ טייקנייש ןבעגעגוצ ןוא

 -ןוזַאב יירד ףיוא טליטעג ןעוװעג זיא עעלַא עצנַאג יד

 רעד וצ זיב בייהנָא ןופ ןעוועג זיא עטשרע יד .ןעעלַא ערעד

 -עגנָא ךיז טָאה קירב רעקיזָאד רעד רעבירַא .קירב ןַאב

 עעלַא ,סַאג יד ךרוד טלײטעצ -- עעלַא עטייווצ יד ןביוה

 -עג ךיז טָאה סָאװ -- ,ישטשָאנלָאװ עעלַא ןוא יקשויצשָאק

 ףיולסיוא רעד .טַאר-טָאטש ןופ ןינב ןרַאפ ץַאלּפ םעד זיב ןגיוצ
 רעטירד רעד טימ ןטפָאהעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ץַאלּפ ןקיזָאד םענופ

 סָאװ עדַאנעמָארּפ רעד ייב ףוס ריא טַאהעג טָאה סָאװ עעלַא

 .רעטסיולק םוצ טריפעג טָאה

 יד ןענופעג ךיז ןבָאה עעלַא רעד ןופ ןטייז עדייב ףיוא

 יו ןה טנידעג ןבָאה סָאװ טָאטש רעד ןופ םינינב עטסנעש
 ןטפעשעג רַאפ ןה ןוא רעטרעניואוו

 רעטשרע רעד ןיא רעניואווַאב ערעייז ןוא רעזייה יד
 ןצרעפ ףיוא) טנעה עשידיי ןיא ,עלַא טעמכ ,ןעוועג ןענייז עעלַא
 עטייווצ יד .(ןטסירק וצ 3 ןוא ןדיי וצ טרעהעג 11 ןבָאה רעזייה
 רעזייה עכעלטסירק ןוא עשידיי ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא עעלַא
 ןַא יו ןעוועג זיא יז ןטפעשעג ןופ ךיוא יװ רענייאווַאב ןופ

 ןעועג זיא סָאװ עעלַא רעטירד רעד וצ קירב גנַאגרעביא

 -עג ךיז ןבָאה ואוו טשינ ואוו .ןטסירק ןופ רקיעב טניואווַאב

 ןוא רעזיה עכעלטסירק ןיא ןרָאטַאקָאל עשידיי ,םידיחי ןענופ

 -בלעוועג עשידיי עכעלטע יד .רעניואוונייא עכעלטסירק ןשיווצ

 ןעוועג ןענייז (שטיוועקיזייא) רעסַאװ ןוא ןעיירעשַאנ ןופ ךעל

 טשרעהעג טָאה סָאװ הביבס רעשילױוּפ רעד ןיא ןעמזינארכאנא

 .עעלַא רעטירד רעד ןיא

 ןגעלפ סע ןכלעוו ךרוד טקודאיוו רעד ןעוועג זיא עעלַא יד

 טימ ןדיוב ןוא רענעגעוו ,ןרופ ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקניײרַא

 קצובאלק ןופ --- ץניװָארּפ רעד ןופ ,ןדיי רקיעב ,רעניואוונייא

 ךס ַא ןופ ןוא ןולעיוו ןופ ןוא עקשַארּפ ןופ ,ץיּפעשזק ןופ ןוא

 עקיזָאד יד ףיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ תומוקמ עטנעָאנ ערעדנַא

 -עג ךיז ןבָאה עעלַא רעד ךרוד .ווָאכָאטסנעשט ןייק ןכַאילש

 הלוע ןגעלפ סָאװ רעמירגליּפ יד ,סיוא רָאי ןייא רָאי ,ןגיוצ

 ןופ רעטרע עקיליה צערעדנַא וצ ןוא רעטסיולק 'םוצ ןייז לגר

 סעיצַארטסנָאמעד ,סעדַארַאּפ עשירעטילימ יילרעלכ .טָאטש רעד

 .עעלַא רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סעיצַאטסעפינַאמ רעדָא

 -רעד וצ ךיורבעג ןיא עעלַא יד ןייגייברַאפ טזומעג טָאה ןעמ

 ,םינינע עכעלגעטיגָאט יד ןקידייל

 עעלַא עטשרע יד

 ךיז טָאה סַאג רעקיזָאד רעד ןופ קוקסיוא רעשידיי רעד

 ןטייז עדייב ןופ .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טכַאמעג קיטנָאק

 סָאד ןטפעשעג עשידיי טייק ַא יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה געוו-ייג

 טניואוועגוצ טַאהעג ךיז ןבָאה ןדיי ןכלעוו וצ טייקשיאיוג לסיב

 רעמונ זיוה ןיא בלעוועג -ןזיא עכעלטסירק סָאד ןעוועג ןענייז

 ,14 רעמונ זיוה ןיא קיײטּפַא יד ןוא טפעשעג:ןייוו סָאד ןוא ,

 ןרָאי המכמ טעוװעדנופעגנייא ןעוועג ןענייז ןטפעשעג עקיזָאד יד

 לייט ַא זיא עעלַא עטשרע עשידיי יד ךיוא זַא ,ןלָאבמיס יוװ ןוא

 .וָאכָאטסנעשט ןכעלטסירק שילױטַאק םעד ןופ

 -סיוא ךיז עעלַא עטשרע יד טָאה רעטנעצ לדנַאה ַא יװ

 ןבָאה סָאװ רעבלעוועג ןופ טייקנדיישרַאפ רעד טימ טנכייצעג

 סַאג יד טָאה רעטקַארַאכ ןקיזָאד םעד .ןענופעג ןטרָאד ךיז

 ןענַאטשטנַא זיא יז טניז ןטלַאהעגנָא טַאהעג

 עעלַא רעד ןיא ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה ,1914 ,רָאי ןרַאפ

 ןופ בלעוועג ןסָאריּפַאּפ ןוא קַאבַאט סָאד געוו-ייג ןייא ףיוא

 -רָאּפ ןוא זָאלג סָאד רעביאנגעק ןוא ?יקסווָאקשָאמ ןוא קורק;

 טפעשעג גייצעגליּפש סָאד .ןַאמלעגיּפש .וו ןופ טפעשעג ןַאלעצ

 לַאינָאלָאק ןטימ טצענערגעג ךיז טָאה יקסווָאטַאינָארב .ל ןופ

 טפעשעג-ןייוו סָאד ןוא ,שטיװָאפלָאװ החּפשמ רעד ןופ טפעשעג

 טפעשעג-ןזייא םעד רעביאנגעק ןעוועג זיא דלעפנעש .י .א ןופ

 "-סיא רעקוצ ןופ ןטפעשעג יד .שטיװָאקוװעל-גרעבנייוו ןופ
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 60:עוטוושת תשא עט עק אט טעקע עא עא עה 0063 עט עא

 ןעוועג ןענייז רעּפיש .וו ןוא גנילבול .מ .א ןופ ןעגנוטעברַא

 .רענייפ ןוא רעכַאמוש ןופ ןטפעשעג ליטסקעט יד וצ ןטסַארטנָאק

 טשינ ןעוועג זיא ןַאמסקילג לרעב ןופ טפעשעג דײלקַאב סָאד

 -עביא יד ךיוא .דלעפיונ .מ ןופ טפעשעג קיײטּפַא םענופ טייוו

 ןופ טייקנדיישרַאפ רעד וצ ןגָארטעגוצ ןבָאה רעבלעוועג עקיר

 ןטָאבעגנָא טַאהעג טָאה עעלַא יד סָאװ תורוחס

 ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה ,1918--1914 ןרָאיהמחלמ יד

 רעייז ףיוא ןוא ,םירחוס עטלצרָאװעגנייא ךס ַא ןופ דוסי םעד

 ןטנַאלוקעּפש .םיריבג ענעמוקעגפיוא יינ ןביהעגסױרַא טרָא

 ןטפעשעג המחלמ ןופ טריטיפָארּפ ןבָאה סָאװ ,סרעלגומש ןוא

 -עג ענעסעזעגנייא לדנַאה ןופ ןסױטשעגסױרַא טַאהעג ןבָאה

 עטלַא ךַאלפרעביוא םענופ ןדנואוושרַאפ ןענייז סע .טיילטפעש

 ןענַאטשטנַא ןענייז טרָא רעייז ףיוא ןוא ןטפעשעג עטרילבַאטע

 .ןעמָארק עיינ
 ןגיוצעג טַאהעג ךיז טָאה בצמ רעשימָאנַאקע רעכעלנע ןַא

 ןרָאא עטשרע יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טייצ עיצַאלפניא רעד ךרוד

 -ָאנָאקע ףיוא תודירי ןוא תוילע .טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ

 .םויב-םוי רבד ַא ןעוועג רעטייוו ןענייז רעטייל ןלַאיצָאס-שימ

 ןבָאה ןרָאי קילדנעצ-ייווצ טנעָאנ יד ןופ ךשמ ןיא רעטעּפש ךיוא

 .סעשזנַארב ערעייז ךיוא ןוא ןטפעשעג ןופ םיתב:ילעב ןטיבעג ךיז

 -קַארַאכ ריא ןעוועג ךישממ רעטייוו רעבָא טָאה עעלַא יד

 ןטסטיירב םעד קידנטָאבנָא ,רעטנעצ-לדנַאה רעשידיי ַא יו רעט

 יד וליפַא .טפרַאדַאב טָאה הנוק ַא סָאװ תורוחס ןופ םענרַאפ

 -פיוא טָאה סָאװ ,לדנַאה םעד ןריזינָאלַאּפ וצ קיטילָאּפ גנוריגער

 טשינ טָאה ,סַאג עשידיי ןיא םירחוס עכעלטסירק טלעטשעג

 .עעלַא רעד ןופ קוקסיוא ןשידיי םעד ןטיבעג

 ךרדב ,ןענייז ןטָאבעגנָא טָאה עעלַא יד סָאװ תורוחס יד

 רעפיוק םעד רַאפ .ה .ד ,הנוק "ןרעסעב; םעד רַאפ ןעוועג ,ללכ

 ןוא טעטילַאװק רערעסעב ַא ןופ תורוחס טכוזעג טָאה סָאװ

 רעדָא ,רעניואוונייא רעשיטָאטש ַא טָאה .טייקטוג רערעדנוזַאב

 ַא ףיוא תורוחס עטוג ןיא טקיטיונעג ךיז ,דיי רעצניוװָארּפ ַא

 ןופ ןטפעשעג יד ןיא ןעניפעג טנָאקעג ייז רע טָאה שובלמ

 ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ יקסוװָארעשּפ .י ייב רעדָא ,רעסיז .ה

 -עגקירוצ טשינ ןענייז סע .עעלַא רעד ןופ לייט ןטשרעביוא

 תורוחס ליטסקעט עקיטרעוװ ןופ טָאבנָא ןיא ייז ןופ ןענַאטש

 ,טָארבנרָאק ןופ ןוא ןַאמטסאל .מ ןופ ,קיּפ .י ןופ ןטפעשעג יד

 גרַאװכיש ,עירעטנַאלַאג רענעמ טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 -ערג יד ןופ ןײגסױרַא טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ .ןכַאז המודכו

 ןטייז עדייב ףיוא .ןפיוקוצנייא ייז ידכ עעלַא רעד ןופ ןצענ

 לעטשסיוא סָאד .ןימ םעד ןופ ןטפעשעג ןעוועג ןענייז ןגעוו-ייג

 -גדיישרַאפ רעד טימ טקָאלעג טָאה טרָאּפַארּפ .ז ןופ רעטצנעפ

 עקילָאמַא ןכַאז עכעלנע ןוא ןסּפינש ,רעדמעה ,ךיש ןופ טייק

 ןטלַאה -- טסיחרזמ רעד -- ןייטשכאלב ףסוי טגעלפ ןטייצ

 טלַא ןופ עירָאגעטַאק רעקיבלעז רעד וצ .טפעשעג ךעלנע ןַא

 -ָארָאה טרעהעג ךיוא ןבָאה םירחוס עירעטנַאלַאג עטרילבַאטע

 יד ןיא .4 עעלַא ףיוא ןַאמויד ףסוי ןוא ,12 עעלַא ףיוא שטיוו

 -עג סָאד 9 עעלַא ףיוא ןעמוקעגפיוא זיא ןרָאי עקידרעטעּפש

 .שטיוועקרוי .י ןופ טפעש

 ןענייז סָאװ ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןטפעשעג דיײלקַאב יד

 ףיוקרַאפ רעייז טַאהעג ןבָאה ,טנעה עשידיי ןיא ןעוועג רקיעב

 רעקימורַא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טָאטש ןיא זיולב טשינ קרַאמ

 -ַאב יד ךיוא .טעטש ןוא ךעלטעטש ,רעפרעד --- ץניווָארּפ

 ןגעלעג זיא סָאװ ,עיזעלש-רעבייא ןופ לייט םענופ גנורעקלעפ

 ,ןפיוקנייא עריא טכַאמעג טרָאד טָאה ,וָאכָאטסנעשט וצ טנעָאנ

 ןעוועג ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ רַאפ םישובלמ טימ רעבלעוועג

 ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו ןסַאג ענעדיישרַאפ רעביא ןפרָאװעצ

 ןַאמיינ : טריטנעזערּפער ןבָאה ,עעלַא רעד ןיא גייווצ-לדנַאה םעד

 ןוא 5 עעלַא ,שטיװָאּפיליפ ,7 עעלַא ,רענּפמעק ,12 עעלַא ףיוא

 .ערעדנַא

 עלעיצעּפס טַאהעג ןבָאה ןטפעשעג דײלקַאב עקיזָאד יד

 -פיוא רעייז ."סרעפור, ןפורעג ייז טָאה ןעמ סָאװ עטלעטשעגנָא

 ןעזעג ייז טָאה ןעמ .הנוק םעד ןעניוועג וצ ןעוועג זיא עבַאג

 יד .סרעפיוק קידנכוז ,ןגעוו-ייג יד ףיוא רעטניוו ןוא רעמוז

 ,טעברַא רעייז רַאפ לָאצּפָא ןסיוועג ַא ןעמוקַאב ןבָאה סרעפור

 ףיוא ןענידרַאפ וצ גנערטשנָא ןימ ןדעי טכַאמעג ןבָאה ןדיי

 ,הסנרּפ

 ןופ ןוא וָאכָאטסנעשט ןופ עירטסודניא עטגייווצרַאפ יד

 עשידיי ליפ רַאפ תוסנרּפ ןפַאשעג טָאה רעטרע עקימורַא יד

 טפעשעג טּפױה רעייז סָאװ ןדיי ןעוועג ןענייז סע .תוחּפשמ

 ַא ערעסָאװ ןיא ןלַאירעטַאמ יילרעלכ ןלעטשוצ ןעוועג זיא

 סָאװ ,רעבלעוװעג ךיוא ןעװעג .טקיטיונעג ךיז טָאה קירבַאּפ

 ,ןײרַא ןקירבַאפ יד ןיא תורוחס ענעדיישרַאפ ןופ לעטשוצ רעד

 ןטעטױװיטקַא לדנַאה רעייז ןופ לייט רעשּפיה ַא ןעוועג זיא

 -נוא "טפעשעג ןזייא, סָאד ןעוועג זיא ןימ םעד ןופ טפעשעג ַא

 -ָאטסנעשט) '"ילַאטעמ דַאלקס יקסװָאכָאטסנעשט ,, ןעמָאנ ןרעט

 טרעהעג טָאה סָאװ ,(5 עעלַא ףיוא ,ןלַאטעמ ןופ רעגַאל רעוָאכ

 -ַאמ עשינכעט עטסרעייט יד .םיובצרַאװש ןוא רענילרעב וצ

 -עמ יילרעלכ ,ןעגנוטעברַאסיוא לָאטש ענעדיישרַאפ ,ןלַאירעט

 -ָארּפ ןזייא ןופ ללכ ןיא ןײרַא זיא סָאװ ץלַא טעמכ ןוא ןלַאט

 ןַא .טפעשעג ןטנַאמרעד םעניא ןפיוק טנָאקעג ןעמ טָאה ןטקוד

 ,םענרַאפ ןרענעלק ַא ןיא םגה ,4 עעלַא ףיוא ,טפעשעג ךעלנע

 ףיוא סַאג רעד ןופ בײהנָא םייב .ןַאמרעסַאװ .ה טַאהעג טָאה

 ,.ץרעה .ש טפעשעג ןזייא ןייז טַאהעג טָאה ,1 עעלַא

 ןגָארטעגוצ ןבָאה סעשזנַארב ןופ טייקנדיישרַאפ רעד וצ

 ןעיורפ רַאפ עיצקעפנָאק ןוא ןטוה ןופ ןטפעשעג יד קלח רעייז

 -עג:קיײטּפַא ,(רעבַאה ןוא ּפָאקסוארק) רענעמ רַאפ ןטוה ןיפ

 ןופ טפעשעג ןברַאפ סָאד ,גייווצנעזָאר ןוא דלעפיונ ןופ ןטפעש

 סָאד ,שטיווָאמארבא .א ןופ טפעשעג ןטשרואוו סָאד ,ןַאמפָאה

 ןוא רעשפיה ןופ רעבלעוװעג יד ,דלעפנעש ןופ טפעשעג ןייוו

 גייוצנריב ןופ תורוחס ריציפַאט טימ ןטפעשעג יד ,עירול

 .ערעדנַא ליפ ןופ ןוא סַאמ ןופ טפעשעג ןרעווַאר סָאד ,ןיורב ןוא

 בצמ םעד ןטסָאמעג טָאה ןעמ ןכלעוו טיול סלוּפ רעד

 ןעוועג רקיעב זיא טָאטש ןיא םזינַאגרָא ןשימָאנָאקע ןשידיי ןופ

 ,רעקרַאטש לָאמַא טּפַאלקעג ןטרָאד טָאה ןבעל סָאד .עעלַא יד

 -ללכ םענופ קיגנעהּפָא ןעוועג סע זיא רקיעב ;רעכַאװש לָאמַא

 ןטרָאד רעבָא ךיז טָאה סע סָאװ סָאד .בצמ ןשימָאנָאקע ןקיד

 ,טעברַא וצ ןליו רעד ןעוװעג זיא קידנעטש ןעניפעג טַאהעג

 -ַאכ יד .טייקיסיילפ ןוא עיגרענע ,עויטַאיציניא ןוא וטפיוא

 -עג ןענייז שטנעמ טפעשעג ןשידיי םעד ןופ ןכירטש רעטקַאר

 .סַאג רעקיזָאד רעד ףיוא קיטנָאק ןעוו

 -עגנָא ךיז טָאה לדנַאה ןופ רַאװריו רעכעלגעטיגָאט רעד

 ,טייצ-פערעד רעטמיטשַאב-ייצילָאּפ רעד רַאפ רעירפ ןביוה

 -עג ךיז טָאה סע ביוא ,ףָארטש ַא טימ טריקיזיר טָאה ןעמ

 טזומעג ןעמ טָאה .הנוק ןקידרעירפ ַא ןופ ןוידּפ ַא ןגעוו טלדנַאה

 טעברַא רעד וצ ןטיירגוצוצ ךיז ידכ טפעשעג ןיא רעירפַא ןייז

 רעטנכיײצעגנָא רעד רַאפ ןיירַא ןעמ זיא ,גָאט ןקידנעמוקנָא ןרַאפ



 ןסַאג רעװַאכָאטסנעשט

 ןיליפת ןוא תילט טימ ,ןדיי ןעזעג ןעמ טָאה ןטלעז טשינ .העש

 ,ךעלביטש ןוא ןלוש יד ןופ געווקירוצ ןפיוא ,םערָא ןרעטנוא

 -רַאפ לָאמלייט טָאה ןעמ .ןײרַא ןטפעשעג ערעייז ןיא קידנלייא

 .טעברַא רעד וצ טלייאעג ךיז ןוא ןסייבנָא ןופ טייצ יד טקוק

 ,טנוװָא ןיא טעּפש זיב ירפ רעד ןופ ןעגנַאגעגנָא זיא ױזַא

 וצ העש יײצילָאּפ יד טקורעגנָא טַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו

 עטשרעדַאפ יד טכַאמרַאפ ןעמ טָאה ,ןעמָארק יד ןכַאמרַאפ

 טָאה ,הנוק רעטקיטעּפשרַאפ ַא ןזיוועג ךיז טָאה סע ביוא ,ןריט

 -עי .גנַאגנײרַא ןטשרעטניה םעד ךרוד טזָאלעגנײרַא םיא ןעמ

 -סיוא טימַאב ךיז טָאה ,ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא ,רעמערק רעד

 ,ןטפעשעג דײלקַאב יד ןופ רעפור יד .יײצילָאּפ רעד רַאפ ןטיהוצ

 עטנַאקַאב םתס רעדָא ,רעמערק יד ןופ רעדילגטימ החּפשמ

 ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ ַא ןעוו ןסיוו וצ ןבעגעג סנטיײצַאב ןבָאה

 ןשָאלרַאפ ךיג רעד ףיוא טלָאמעד טָאה ןעמ .טרעטנענרעד

 -ָאֹּפ רעד זיב -- םעז רובעי דע -- ליטש ןסעזעג ,טכיל יד

 "עג טנַאיצילָאּפ רעד רעבָא טָאה ,ןייגייברַאפ טעװ טנַאיציל

 יו ךיוא ךזי ןעמ טָאה ןהעש יײצילָאּפ יד ךָאנ ןרחסמ ןפָארט

 ...הצע ןַא ןבעגעג טשינ

 ןעוועג .רענעדיײשרַאפ ַא ןעוועג זיא טנעמעלע טםירחוס רעד

 ,רעמינּפ ערעייז ףיוא םתוח ןשידי םעד טימ רעמערק ןדיי

 -תמ ןוא םידיסח ןעוועג .תואיּפ ןוא דרָאב ןָא ךס ַא ךיוא ןוא

 טָאה ןדנוברַאפ רעבָא .עזעיגילשר טשינ ןוא עזעיגילער ,םידגנ

 ןוא ףמַאק -- לרוג רעשימָאנָאקע רעקידתופתושב רעד יז

 ןרָאי המכמ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ .םויק ןרַאפ טעברַא ערעווש

 ,"ודע ןושלב טגָאזעג ךיז טָאה ןעמ .ךיז ןשיווצ טנעָאנ ןעוועג ןוא

 ,והימרי 'ר יװ דנעוו ןשידיי םעד טרעהעג ךיוא טָאה ןעמ ןוא

 עינַאּפ ,.ּפ ?עינַאּפ, דנעוו ןשיליוּפ טכע םעד ,ףסוי 'ר ,םייח 'ר

 יז עינַאּפ רעדָא ,.ה

 ןעמ .םינוק עקידנעטש ענייז טַאהעג טָאה רחוס רעדעי

 ןגָארטעג ןוא טקַאּפעג טָאה ןעמ ,ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג זיא

 ןוא .ךעלעגעוו ףיוא תורוחס יד טריפעצ ךיוא ןבָאה סרעגערט

 ףיוא ןפָא; ןבעגעג טָאה ןעמ :טרָאװ ןפיוא ןעמ טָאה טפיוקעג

 "שלעסקעװ, ַא ףיוא טגרָאבעג טָאה ןעמ רעדָא "געט קיסיירד

 -רעט ץרוק ַא ףיוא סעיצקַאזנַארט ןסָאלשעגנָא ךיוא טָאה ןעמ

 רעדָא "שממ ףסכ; ומכ ןעוועג זיא סָאװ עלעסקעוו קינימ

 עלַא טיול ןעמ טָאה טרירוקנָאק .טלעג טימ טלָאצעג טָאה ןעמ

 ןסירעג טשינ ךיז טָאה ןעמ .קיטע רעשימָאנָאקע ןופ םיללכ

 םיכוסכס לדנַאה .הנוק ןגעװו טגירקעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ןעמַאר יד ןיא רעבָא ,ןעמוקעגרָאפ ןענייז עיצנערוקנָאק ןוא

 ,רעפיוק ןגעוו ,ןעיירעגירק .םדאל םדא ןיב ןעגנואיצַאב ןופ

 .סרעלקעמ רעדָא "סרעפור, יד ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 -עלַאב יד .גנוניישרעד ענעטלעז ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד רעבָא

 -עמ לדנַאה ענעמונעגנָא יד טיול ןטלַאהעג ךיז ןבָאה םיטַאב

 ךיוא ערעדנַא ןזָאל ןוא ןבעלק ללכ רעד טָאה ןטליגעג .סעדָאט

 ."ןבעל

 רעייז ןופ אצוי לעוּפ ַא ןעועג זיא קיטע עשירחוס יד

 ןופ םירחוס יד ןבָאה טפַאשנסיוו סלדנַאה יד ,לַארָאמ רעשידיי

 יד ןיא טשינ ,טנרעלעג טַאהעג טשינ עעלַא רעטשרע רעד

 ןבָאה ייז .סעימעדַאקַא לדנַאה יד ןיא טשינ יאדוא ןוא סעלָאקש

 ןופ ןצעזעג יד ןוא ,רעכיב ןרעל ןייק טימ טנידַאב טשינ ךיז

 ןעלדנַאה ןופ ץנוק יד .ייז רַאפ דמערפ ןעוועג ןענייז עימָאנָאקע

 ןעועג .רוד וצ רוד ןופ ייז וצ ןעגנַאגעגרעביא טַאהעג זיא

 הסנרּפ ןופ לַאװק ןקיבלעז םעד ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ ענױזַא
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 גייווצנריב ,רעכַאמוש ,ןַאמלעגיּפש) .עשזנַארב יד קידנטייב שינ

 ןופ השוריב ןעגנַאגעגרעביא זיא טפעשעג סָאד .(ערעדנַא ןוא

 סעבמעד ןעוועג ןענייז סָאד .רעטייוו ױזַא ןוא ןוז םוצ רעטָאפ

 ,דרע רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאי המכמ עטלצרָאװרַאפ

 ןבעגעגוצ ןבָאה סַאג רעד ףיוא רַאװריװ ןוא למוט םעד וצ

 -ַאּפש לָאמַא ןעזעג ייז טָאה ןעמ ."סרעשיוט, ןוא סרעלקעמ יד

 ןגעװ:ריצַאּפש ןוא-ייג יד ףיוא עקידנלייא לָאמַא ןיא ,עקידנריצ

 -סיוא ןבָאה עטייווצ יד ןוא הנוק םעד טכוזעג ןבָאה עטשרע יד

 -יטעט ערעייז טימ .לָאצּפָא טנעצָארּפ ןַא רַאפ טלעג טגרָאבעג

 ײצילָאּפ רעד רַאפ ןטלַאהַאבסיוא טזוומעג ךיז ייז ןבָאה ןטייק

 -- ייז טָאה ןעמ .טמַא רעייטש םעד ןופ עטמַאַאב יד רַאפ ןוא

 .רעזייהרעדָאפ יד ןיא ןוא ןרעיוט יד ןיא ןעזעג -- ןדיי יד

 -עג טכַאמעג ןבָאה סָאװ ענױזַא "סרעשיוט, יד ןשיװצ ןעוועג

 ןבָאה סָאװ ענױזַא ןוא (ץישפיל .י) ,ןרעסערג ַא ףיוא ןטפעש

 ,םענרַאפ ןרענעלק ַא ףיוא טעברַאעג

 ןענייז סָאװ קנעב עוויטַארעּפָאָאק עשידיי ףניפ יד ןופ

 ןוא ןטנַאקירבַאפ ןופ קנַאב; .1) װָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג

 .23 :"קנַאב עוויטַארעּפָאָאק רעװָאכָאטסנעשט , .2 ;"םירחוס

 קנַאב; רעדָא ,"קנַאב עוויטַארעּפָאָאק, .4 :"קנַאב רעקרעװטנַאה;

 ןוא עט-2 יד ,עט-2 יד ךיז ןבָאה ,("קנַאב סלדנַאה; .5 ; יקצעיּפוק

 רקיעב ןבָאה ייז .עעלַא רעטשרע רעד ןיא ןענופעג עט-4 יד

 רעייטש קרַאמ םעד ,רחוס ןלעטימ ןוא םעניילק םעד טנידַאב

 ,הכאלמ-לעב ןוא רעקרעוװדנַאה םעד ,רעמערק ןוא

 טשרעוצ ,"קנַאב עוװיטַארעּפָאָאקק רעװָאכָאטסנעשט, יד

 -עגנָא ןרָאװעג זיא ,9 עעלַא ףיוא רעטעּפש ןוא ,7 עעלַא ףיוא

 ןענייז רעדילגטימ סגנוטלַאװרַאפ ואוו ,דנַאז ףסוי ןופ טריפ

 ,ןײטשדלָאג לאומש -- הליהקה:שאר רעקירָאיגנַאל רעד ןעוועג

 .ערעדנַא ןוא סילטיימ .ה ,ןַאמיינ .ג

 ,12 צעלַא ,"קנַאב רעקרעװדנַאה; רעד ןופ רעריפנָא רעד

 ןעוועג ןענייז גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןוא קענעכָאב .י ןעוועג זיא

 רעלסייג .ה .רד טימ ,דנַאברַאפ רעקרעװדנַאה ןופ רעדילגטימ

 .רעציזרָאפ רעד יו ---

 ןעועג רקיעב זיא ,5 עעלַא ןופ ,"קנַאב עשירחוס, יד

 תדוגא; ײטרַאּפ רעשיטילַאּפ זעיגילער רעד ןופ טקודָארּפ ַא

 -ָאב השמ :ןעוועג ןענייז טפַאשרעריפנָא רעד ןיא .?לארשי

 -ַאב יד .ערעדנַא ןוא שטיװָארָאה ילתפנ םהרבא ,יקסווָאקשיז

 -עג ןבָאה סָאװ ,תואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי ןעוועג ןענייז עטמַא

 ,טעברַא רעד תעשב ּפעק ערעייז ףיוא סעקלומרַאי ןגָארט

 ךיז טָאה ,ייוצ עטשרע יד רקיעב ןוא ,קנעב עקיזָאד יד

 -ַאב רעצנַאג רעד ןופ ןעיורטרַאפ סָאד טפיוקעגנייא טַאהעג

 ,ץנעטסיסקע רעד  רַאפ לגנַארעג םעד טָא ןיא .גנורעקלעפ

 ןה ןריפ טזומעג טָאה שטנעמסטפעשעג רעשידיי רעד סָאװ

 ןה ןוא לַאטיּפַאק-טלעג םענעגייא ןיא קחוד ןסיורג םעד תמחמ

 רעד ןופ קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע רעשידיײ-יטנַא רעד תמחמ

 -כיוו ַא טליּפשעג קנעב עקיזָאד יד ןבָאה ,גנוריגער רעשיליױּפ

 רעמערק ,םירחוס יד ןופ םויק םעד ןטלַאהפיוא ןיא עלָאר עקיט

 -עג טָאה שטנעמ טפעשעג רעשידיי רעד ;רעקרעװטנַאה ןוא

 רע סָאװ ,קנעב עקיזָאד יד ןיא ןטידערק עקיטיינ יד ןענופ

 טייצ רעד ןיא .עשיליוּפ יד ןיא ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ טָאה

 ,רעטש ןרעדנַא ןַא תמחמ רעדָא ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןַא ןופ

 ,רעבלעוװעג עשידיי יד רַאפ ןטעקיּפ עשיליױוּפ יד ,לשמל ,יוו

 ַא ןיא הנוק ןכעלטסירק םעד טזָאלעגנײרַא טשינ ןבָאה סָאװ

 טלַאהנָא ןַא ןענופעג טנָאקעג דיי רעד טָאה ,טפעשעג שידיי
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 ןלַאפ טזָאלעג טשינ דיי ַא טָאה ןעמ .קנַאב רעשידיי רעד ןיא

 ןוידּפ רעד ןעוו ,ןפלָאהעג םיא ןעלטימ עכעלגעמ עלַא טימ ןוא

 םיקמ ןבָאה ךיז ןשיוװצ ןדיי .טרענרעלקרַאפ טַאהעג ךיז טָאה

 ןַא טַאהעג רענייא טָאה .דסח תולימג ןופ הווצמ יד ןעוועג

 טָאה ייווצ-גָאט ַא ףיוא ןגרָאבוצקעװַא "?יטָאלז/ עקירעביא

 טנָאקעג לייוורעד טָאה הולמ רעד .ןח תעושיב ןָאטעג סָאד רע

 ,טידערק ןייז ןטלַאהנָא רעטייוו ןוא בוח ַא ןלָאצַאב

 -רַאפ זיא עעלַא רעד ןופ רחוס ַא זַא ןפָארטעג לָאמַא טָאה

 ןעשעג שילרעטסיוא סָאװ סעּפע זיא סע רעדָא ,ןרָאװעג טמערָא

 ןלַאפ טזָאלעג טשינ םירחוס עקירעביא יד ןבָאה ,םיא טימ

 ןיא סױרַא ןענייז םיתב-ילעב עקידובכב עכעלטע .רבח ןייק

 -עג םעד ןלעטשפיוא ןוא םוכס ןקירעהעג ַא ןעמענפיונוצ סַאג

 -ּפָא רעצימע טָאה ןעוו ןטלעז .סיפ יד ףיוא קירוצ םענעלַאפ

 .הבחר דיב ךיוא ןוא ותלכי יפכ שיא ןבעגעג טָאה ןעמ ,טגָאזעג

 טזָאלעגכדרוד ןוויכב ןבָאה סרעלמַאז יד זַא ןפָארטעג טָאה

 רעקידנפערטַאב רעד זיא קוקנייא רעייז טיול לייוו ,ןצעמע

 תונעט טַאהעג רעטצעל רעד טָאה ,ןבעג וצ תלוכיב ןעוועג טשינ

 קעװַא םיא ןופ טמענ ןעמ ןוא ןויזב ַאזַא םיא טוט ןעמ יאמלה

 .דסח תולימג ןופ הוצמ יד

 עעלַא רעד ןיא ףייה

 ןענייז ,רעטנעצ לדנַאה ַא יו עעלַא רעד וצ גָארטיײב ַא

 ףייה יד ןיא .ףייה יד ףיוא ןטפעשעג רועיש ַא ןָא יד ןעוועג

 -לעועג טימ ,רעביטש רעטרעדנוה טימ רעזייה ןעוועג ןענייז

 ןוא ןטפעשעג טרוה .ןעניזַאגַאמ טימ ,סעדַאלקס טימ .,רעב

 ןעמ .ףייה עקיזָאד יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה םידחאל לדנַאה

 -ירּפ רעד ןיא טפעשעג ַא טנדרָאעגנייא טַאהעג ךיוא ךיז טָאה

 טנָאקעג טָאה ןעמ ואוו טרָא ןַא ןיא םתס ןוא ,גנוניואוו טַאװ

 .ןעלדנַאה

 סע .ףיוה ַא יו רעמ ןעוװעג זיא 2 עעלַא ףיוא ףיוה רעד

 ,רענעגעוו ינימ יילרעלכ ."דזַאיַאז; ַא ןעוועג ךעלטנגייא זיא

 ןפערטנָא טנָאקעג טרָאד ןעמ טָאה ןַאּפשעג םתס ןוא ןרופ

 ןוא וואטסמא ןופ ,ץניװָארּפ רעקימורַא רעצנַאג ןופ טעמכ

 ןופ ןוא קימַאק ןופ ,וָארעשּפ ןוא וװָאנַאי ןופ ,לאפצעינָאק

 ןופ ןוא ווָאלגעשיזָאק ןופ ,ץיּפעשזק ןוא קצובָאלק ןופ ,ןולעיוו

 טנָאקעג ןטרָאד ןעמ טָאה תומוקמ ערעדנַא ןופ ןוא ,קערָאשז

 -ָארגָא יד ןוא קרַאמ רעיינ רעטנעָאנ רעד ,ןדזַאיָאּפ ןפערטנָא

 טייז רעטייווצ רעד ןופ עעלַא יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןסַאג עווָאד

 ךיײלגַאב ןוא טרָא לדנַאה ַא יו ףיוה םעד קיטסניגַאב ןבָאה

 יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ שינעגנע רעד ןיא ."דזַאיַאז, ַא יו

 ףיוה רעד טָאה ,םידירי ןופ געט יד ןיא טרפב ,ןסַאג עקימורַא

 ןוא שטנעמ רַאפ טרָא-ורּפָא ןַא ןוא לעטשּפָא ןַא יו טצונעג

 ףיוה רעקיזָאד רעד טָאה גָאט-דירַאי ַא ןיא .דרעפ ,לידבהל

 ,לטעטש ןיילק ַא ןיא קרַאמ ַא טנָאמרעד

 סע .ןעוועג ןטרָאד ןענייז סעדַאלקס עווָאטרוה יילרעלכ

 רעגיצנַאד עשטמהרבא טפעשעג-לעמ סָאד טַאהעג ןטרָאד ןבָאה

 ןענופעג ךיז ןבָאה ףיוה ןקיבלעז ןפיוא .ד"יה לעגנע דוד ןוא

 ןופ טפעשעג עװָאטרוה ַא ןוא ןַאמסוז ןופ טפעשעג זָאלג סָאד

 ןעועג ךיוא ןענייז ףיוה ןופ לייט ןטשרעטניה ןיא .רעקוצ

 .תורוחס טימ סעדַאלקס

 ןעועג ףױה םעד ףיױא זיא םידחאל ןטפעשעג יד ןופ

 יילרעלכ .(לקעּפ) לקסאה םייח ןופ טפעשעג-לבעמ סָאד טנַאקַאב

 רעקיטש עכעלנע ןוא ןטעב ןוא ןלוטש םינימה לכ ,קנעש

 ףיוה ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעז טנָאקעג ןטרָאד ןעמ טָאה לבעמ

 יד טעמכ טעברַאעג טָאה טפעשעג םעד םורַא .ףיוקרַאּפ םוצ

 ,טעברַא קלח ןייז ןָאטעג טָאה דילגטימ רעדעי .החּפשמ עצנַאג

 ןפלעה וצ טנעה טפרַאדַאב טָאה טפעשעג עטריפעגנייא סָאד

 ןױוש זיא ױזַא .ענעגייא טימ טצונַאב לכ תישאר ךיז ןעמ טָאה

 ןיא .ןליוּפ ןיא סַאלקלטימ ןשידיי םעד ןיא ךרד רעד ןעוועג

 -עג ןיא טעברַאעגטימ טשרעוצ רעדניק ןבָאה תוחּפשמ בור

 עניילק רָאג טימ .ןעמונעגרעביא סע טייצ רעד טימ ןוא טפעש

 ענעגייא ערעייז ףיוא ןעגנַאגעג רעדניק יד ןענייז ןעמַאנסיוא
 .ןגעוו

 שובייל ןופ טפעשעג סָאד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ףיוה ןיא

 ןוא בלעוועג עירעטנַאלַאג ַא ,בלעוועג לַאינָאלָאק ַא ,ךירדירפ

 .ערעדנַא

 רעקידעבעל ַא ךָאד רעבָא ,םענרַאפ ןיא רערענעלק ַא
 סָאד טַאהעג טָאה ןטרָאד .4 עעלַא ףיוא ףיוה רעד ןעוועג זיא

 ןעוועג ךיוא ןטרָאד ןענייז סע .רעביב .מ ריּפַאּפ ןופ טפעשעג

 ןייז טַאהעג טָאה ףיה ןפיוא .ךעלבלעוועג ערענעלק עכעלטע

 ןסע טלָאװעג רעצעמע טָאה .טנעמַאיד ןועמש עיצַארָאטסער

 ןיא ןבָאה טנָאקעג ןטרָאד סע רע טָאה גָאטימ טוג-שימייה ַא

 ןטרָאד לָאמַא טָאה ,ןרָאג ןטשרע ןפיוא ,רעיוט ןופ גנַאגנייא םעד

 טייצ רעד טימ .שינָאי עירעטנַאלַאג ןופ טפעשעג סָאד טַאהעג

 ,ןטפעשעג ערעדנַא ןענַאטשטנַא ןטרָאד ןענייז

 יד ןעוועג ןענייז ,4 ןוא 2 עצלַא ףיוא ףייה יד וצ ךעלנע

 ַא ןעוועג ןענייז 1 עעלַא ןופ ףיוה ןפיוא .2 ןוא 1 עעלַא ףייה

 -ַאב סָאד .תורוחס ענעדיישרַאפ טימ רעבלעוועג ייר עצנַאג

 םהרבא ןופ בלעוועג עירעטנַאלַאג סָאד ןעוועג זיא עטסטנַאק

 -עגפיוא ףיוה ןפיוא ןעמ טָאה טייצ רעד טימ .ד"יה ,רעמָארפ

 -לעוועג ייר ַא טקיטסענעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא סעלַאה טיוב

 ןגעו וצ ץכערימש ןוא טפַאנ ןופ ,ליוא ןופ קידנביוהנָא רעב

 ןעגנוטעברַאסיוא ךיש ,רעדעל ,זיּפש ,עירעטנַאלַאג זיב

 -ַאלקס ןוא סרעלכיײּפש ןעוועג ךיוא ןענייז ףיוה ןפיוא .וו"זַאא

 ןופ םיטַאבעלַאב יד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,תורוחס טימ סעד

 ַא טָאה .ויוה םעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטפעשעג יד

 -טקישעג ןוא ןצנוק ןזייוו טלָאװעג ןַאמרופ ַא רעדָא ,רעסיימש

 טָאה ,ןגָאװ ַא טימ ןרירוװענַאמ רעדָא ,דרעפ ַא ןריפ ןיא טייק

 ףיוא ףיוה ןופ שינעגנע רעד ןיא ןזייווַאב טנָאקעג סָאד רע

 טפעשעג רוטקַאפונַאמ ןייז טַאהעג טרָאד טָאה סע .1 עעלַא

 .ןַאמרעמיצ ,גנוניואוו רעד ייב

 -עג ,טָאטש ןיא עטנַאקַאב סָאד ,ןעוועג זיא 2 עעלַא ףיוא

 לאלצב םיפתוש יד ןופ ,םירישכמ עטרילַאמע ןופ טפעש

 סנייא ןעוועג זיא סָאד .יקצערגנָאק ןרהא ןוא שטיוועשאטאפ

 טריפעג ןרָאװעג זיא סָאװ טָאטש ןיא ןטפעשעג עטסטלע יד ןופ

 ןרעניזַאגַאמ ,ןרעטלַאהכוב טימ -- ןפוא םענרעדָאמ ַא ףיוא

 טַאהעג טפעשעג סָאד טָאה ןרָאי עגנַאל רַאפ .רעטעברַא ןוא

 ןופ ןעגנוטעברַאסיױא יד ןופ ףיוקרַאפ ןכעלסילשסיוא םעד

 ןעוועג זיא סָאד .עינוװָאכַאלב ןיא קירבַאפ הכולמ רעטנעָאנ רעד

 תעשב רעטעּפש ךיוא ןוא המחלמ טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןה

 זיא טפעשעג סָאד .טײקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ ןופ טייצ רעד

 טשינ רעמערק ןוא םירחוס רַאפ טרָא ףיוקנייא סָאד ןעוועג

 ןוא טעטש עקימורַא יד רַאפ ךיוא רָאנ טָאטש רעד ןופ רָאנ

 .ךעלטעטש
 לאלצב וצ ןעגנַאגעגרעביא טפֿפשעג סָאד זיא טייצ רעד טימ

 ,.לדנַאמ --- םעדייא ןוא רעטכָאט סשטיוועשאטאּפ
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 ןיא קעװַא יקצערגנָאק ןרהא זיא םיפתוש ייווצ יד ןופ

 טָאה יקסבַארג יו םעד ךָאנ ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאי רע-20 יד

 רע טָאה ןטרָאד ןוא ,קיטילָאּפ עלאקסיפ ןייז טריפעגנייא טַאהעג

 טָאה ,ד"יה ,שטיוועשאטאפ לאלצב 'ר .ןרָאי ענייז טבעלעגסיוא

 יד רעטנוא רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ לרוג םעד טליײטעג

 ,1945--1929 ןרָאי יד ןיא ,ןשטיידיצַאנ

 ןוא זָאלג סָאד ןענופעג ךיז טָאה ףיוה ןקיבלעז ןפיוא

 יז ךיוא .ןײטשדלָאג ןוא זיוהנעסקאז ןופ טפעשעג ןַאלעצרָאּפ

 טצעזַאב ךיז ןוא ווָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ טייצ רעד טימ ןבָאה

 ,לארשי ץרא ןיא

 רוטקַאפונַאמ ןייז טַאהעג ןטרָאד טָאה ןטייצ עקילָאמַא

 ,ד"יה ,קיּפ והימרי ,גנוניואוו רעטַאװירּפ ןייז ייב ,טפעשעג

 עכעלנע ןוא ּפענק ןופ טפעשעג ןייז טַאהעג ןטרָאד טָאה סע

 .ןַאמרעב בקעי ןעגנוטעברַאסיוא

 ןעגנומענרעטנוא לדנַאה ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ףיוה ַא

 ךיז טָאה ןטפעשעג עטנַאקַאב רעמ יד ןופ .10 עעלַא ןעוועג זיא

 ; תורוחס עטרילַאמע ןופ טפעשעג סביורטנייוו ךיז ןענופעג ןטרָאד

 תורוחס טימ ןעניזַאגַאמ ייר ַא : רעטלַא ןופ טפעשעג גנירעה סָאד

 ,םירחוס עוװוָאטרוה וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 ףייה יד ןיא ןעגנומענרעטנוא לדנַאה עקידרעטייוו ןופ

 עיצידעּפסקע סָאד :ןעוועג ןענייז עעלַא רעד ןיא רעזייה יד ןופ

 טזָאלרַאפ טָאה רע .9 עעלַא ףיוא ,דלָאגנייר .ש ןופ טפעשעג

 -עג סָאד :לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ווָאכָאטסנעשט

 :רעײטש ןופ ,11 עצלַא ףיוא ןלַאירעטַאמ ביירש ןופ טפעש
 .פ ןופ ,ערוטקעט ןוא ריּפַאּפ ןופ 12 עעלַא ףיוא ןטפעשעג יד

 יקסװָאכָאטסנעשט ןופ , ןברַאפ ןופ ןוא יקסווָאלזָאק

 ,ערענעלק ןענופעג ךיז ןבָאה ףייה עקירעביא יד ןיא ךיוא

 ןה ןוא רעבלעוועג ענעפָא ןיא ןה ןטפעשעג ערעסערג רעדָא

 .ןעגנוניואוו עטַאווירּפ ייב
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 .עעלַא רעד ףיוא ןרָאװעג ליטש זיא טכַאנרַאפ קיטיירפ
 םיטַאבעלַאב יד .ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז ןטפעשעג עלַא טעמכ
 ךיז ןטיירגוצוצ םייהַא קעװַא ןענייז עטלעטשעגנָא ערעייז ןוא
 ןרָאװעג ןענייז ןדיי עטעװעצַארּפרַאפ עקיטכענ יד .תבש םוצ
 םיטַאבעלַאב ,םידיסח ןעגנַאגעג ןענייז סע .קידבוט-םוי תבש
 טָאה סע .לוש ןייז וצ רעדָא ,ןינמ ןייז וצ רעדעי ,ןדיי םתס ןוא
 עטנכערעגסיוא עכעלעמַאּפ טימ ןוא ,שינעגָאי סָאד טרעהעגפיוא
 ןוא רעלסקעוו 'ח ןופ זיוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רעװו זיא טירט

 עעצלַא עטשרע יד

 לביטש ןקיטרָאד ןופ םיללּפתמ יד ואוו ,6 עעלַא ףיוא םיפתוש

 ןיא ןירַא ןענייז לייט ;ןטסיחרזמ בור יּפ לע ןעוועג ןענייז

 רערעג עּפורג ַא ןופ לביטש סָאד ןעוועג זיא סע ואוו ,8 עעלַא

 -נעזָאר .מ ןופ זיוה ןיא ןינמ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע :; םידיסח

 ןיא ןלוש יד ןיא טנװַאדעג ןבָאה ,םיטַאבעלַאב ,7 עעלַא ,גייווצ

 רעד ןיא רעדָא ,4 עעלַא ,םיפתוש ןוא ןענײײטשדלָאג ןופ זיוה

 עמורפ ןבָאה ןיירַא םינינמ יד ןיא געוו ןפיוא .1 עעלַא ףיוא לוש

 ערעייז ןסילשרַאפ וצ םירחוס עטקיטעּפשרַאפ טנַאמרעד ןדיי

 יױזַא ןברָאטשעגּפָא יו ןעזעגסיוא טָאה עעלַא יד .ןטפעשעג

 ץעזעג סָאד .תבש יאצומ זיב ןטלַאהעגנָא טייקליטש סָאד טָאה

 ןטלַאה וצ םירחוס עשידיי ןעגנואווצעג טָאה ור קיטנוז ןגעוו

 ךיא רעבָא ןבָאה ןדיי .קיטנוז טכַאמרַאפ ןטפעשעג ערעייז

 םירחוס .טעברַא ןופ גָאט ַא ןעוועג זיא סע .טורעג טשינ קיטנוז

 ןקידילרעד וצ טָאטש רעד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה

 ףעוװעג ןענייז סָאװ םירחוס ץניווָארּפ .םינינע ענעדיישרַאפ

 ,רעבלעוועג ערעייז וצ ןדנובעגוצ ,ךָאװ רעד ןופ ךשמ ןיא

 םירחוס יד .תורוחס ןפיוקנייא ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז

 טּפַאכעג ,סַאג ןיא ,רעבלעוועג יד ןיא טָאטשנַא ,ןעוועג ןענייז

 רעדָא ,רחסמה םלוע םענופ סיינ ךיז ןבעגעגרעביא ,סעומש ַא

 ַא ןעועג ךיוא זיא קיטנוז .אמויד ינינעמ טסעומשעג םתס

 רעכעלטפַאשלעזעג ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה םירחוס ןעוו גָאט

 יד ןביהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה ירפ רעד ןיא קיטנָאמ .טעברַא

 רחסמה םלוע ןיא ךרד רעד ןעוװעג זיא ױזַא .ךָאװ טעברַא

 רעשיטסירעלטיה רעד ...זיב רחוס ןשידיי:שילױּפ םעד ןופ

 עשידיי יד ןסירעגסיוא ןא דרע עשיליוּפ יד ךרודַא זיא ןופייט

 .ןעלצרָאװ יד טימ סעבמעד

 "יה ַא רָאנ רעטציא ןעמ טעז עעלַא רעטשרע רעד ףיוא

 ןרעמַאקיזַאג ןוא סרעקנוב ןופ עטעװעטַארעג -- ,ןדיי עלעפ

 ןיק רעבָא ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ עקילָאמַא ערעייז ןכוז ייז

 ןרָאװעג זיא טסיוורַאפ .ןבילבעג טשינ ייז ןופ זיא קנעדנָא

 טרעהעג לָאמַא ךיז טָאה סע רעכלעוו ףיוא עעלַא עטשרע יד

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עשידיי ןופ לוק עקיכליה סָאד

 רעשידיי רעד ןופ ןבעל עשידיי סָאד ןרָאװעג זיא ןטינשרַאפ

 ןענופעג טשינ ןעמ ןָאק ןימלע-תיב ןייק ףיוא וליפַא .עעלַא

 --- ייז ןופ ןרָאװעג זיא ביוטש ןוא ׁשַא לייוו ,םירבק ערעייז

 .עעלַא רעטשרע רעד ןופ ןדיי יד

 ןסיורג רעזדנוא ןיא טסיירט ַא ןייז רעטרעוו יד ןלָאז

 ןופ םישודק עשידיי יד רַאפ חצנ תבצמ ַא ןוא רעצ ןוא ךָארב
 ,ווָאכָאטסנעשט

 סאג רעװעשרַאװ רעד ףיוא זיוה ַא



 שטיווָאקרעב לטָאמ

 ןָאכָאטסנעשט ןיא זיױה שידיי ַא

 רעװעשרַאװ רעד ףיוא זיוה סָאד
 םייב ןענַאטשעג זיא ,53 רעמונ ,סַאג }

 -ָאנ רעד .םימלצ יירד יד ןופ ןטרָאנ |
 םעד ןיא לייוו ,ןופרעד ךיז טמענ ןעמ !
 -ַאב קירוצ ןרָאי טימ ןענעז ןטרָאג |
 -נָא ןיא .םיחלג יירד ןרָאװעג ןבָארג |
 -עגקעװַא ןעמ טָאה תובצמ טָאטש |
 רָאג יירד םירבק ערעייז ףיוא טלעטש |

 טלייצרעד .םימלצ עסיורג ןוא עכיוה

 יד טָא זַא ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןבָאה
 רעד ןיא ןברָאטשעג ןענעז םיחלג יירד

 ןטנַאטשַאב .טָאטש ןיא לָאמַא טעװענַאּפעג טָאה סָאװ,; עימעדיּפע
 -ייווַצ יד ,טנָארפ ןיא ענייא --- סעדייבעג ריפ ןופ זיוה סָאד זיא
 ערענעלק ייווצ --- ןטייז עדייב ןופ ןוא ףיוה ןיא רעפיט -- עט
 ןיא ,קירבַאפ רַאפ ןרָאװעג טצונַאב ןענעז סָאװ ,סעדייבעג
 ; םידיגנ יד טניואוועג ןבָאה קָאטש ןטשרע ןפיוא זיוה ןופ טנָארפ
 טריפ סע יװ ױזַא .טייל עמערָא -- עדייבעג רעטייווצ רעד ןיא
 ךיא לעװ ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןָא טבייה ןעמ זַא ,ןביירש םייב ךיז
 .םידיגנ יד ןופ ןביוהנָא

 טניואוועג טָאה ,טרַאברל רעה רעד ,דיגנ רעטשרע רעד
 ץנַאג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ּפערט יד ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא
 ןועוועג טשינ ןיוש גנַאל זיא זיוה סָאד שטָאכ ,ןעזעגסיוא שידיגנ
 .דינ ַא .קירבַאפ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ןעוװעג זיא רע .יינ
 טימ ,םינּפ טור ַא ,דרָאב רעטיור ַא טימ ,רעקיד ַא ,רעקיר
 .רעיוא יד רעטנוא טרַאשעגרעטנורַא תואּפ עגנַאל עטיור ייווצ

 םיא טָאה סע .ךייר-חרוק ןעוועג זיא טרַאבול רעה רעד
 ךייא ךיא זומ ,טשינ ריא טסייו רשפא .טלעפעג טשינרָאג ןופ
 :לטרעוו ַא ןזעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי ייב זַא ,ןגָאז
 רעזדניא ןוא ,"קנערק ַא זיולב םיא טלעפ סע ,ץלַא טָאה רע;

 ,סע טסייה ,ןילַא רע טשינ .טַאהעג ךיוא סָאד טָאה טראבול רעה
 ענעדיי עטעפ ,עכיוה ַא ןעוועג זיא בייוו ןייז .בייוו ןייז רָאנ
 ריא ייב זיא םינּפ סָאד .רעדיוג ןטעפ ןוא ןסיורג רָאג ַא טימ
 :סױרַא םיוק ןגיוא יד ריא ייב טָאה ןעמ זַא ,טעפ ױזַא ןעוועג
 ןעיורפ עכייר יד .ַאמטסַא ףיוא קנַארק ןעוועג זיא יז .ןעזעג
 -םיונוצ ךיז ןענעז ייז ןעוו .ןעקנערק וצ עבט ַא טַאהעג ןבָאה
 טימ ענייא .קנערק רעייז טימ טסיורגעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוקעג
 "םַאדַאמ,, ,יורפ רעזדנוא ןוא ,ץרַאה ןטימ עטייווצ יד ,רעבעל רעד
 עקַאט יז זיא יצ יונעג טשינ סייוו ךיא ,עמטסַא ריא טימ ,טראבול
 עשידיגנ יד ןופ עדָאמ יד ןטלַאהעג טָאה יז רעדָא ,ןעוועג קנַארק
 ןזעוועג קנַארק ָאי עקַאט זיא יז זַא ,ךיז טכַאד רימ .רעבייוו
 -ַאּפ ןטלעז טָאה סע סָאװ ,ןריצַאּפש ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו ,לייוו
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 סע זיא יצ ,טשינ ךיא סייוו .זָאנ רעד טימ טפייפעג יז טָאה ,טריס

 סָאד זַא ,ןייז טלָאמעג ןָאק סע לייוו ,עמטסַא רעד ןופ ןעוועג

 -רַאפ טָאה רעּפרעק ריא סָאװ סטעפ ליפוצ םעד ןופ ןעוועג

 קנַארק זיא יז זַא ,ןייז עקַאט ןָאק ,טסעומשעגקירוצ ןוא .טגָאמ

 ןיימ רָאג זיא סטעפ ןטימ השעמ עצנַאג יד זַא ןוא ןעוועג

 טגיטכערַאב טשינ רָאג ןיב ךיא רעכלעוו וצ עזָאנגַאיד ענעגייא

 ,אלימ רעבָא ,טשינ ךָאנ ךיא ןיב לייוורעד רָאטקָאד ןייק לייוו

 ןטכַאד ץלַא ךיז ןעק שטנעמ ַא סָאװ

 ןופ .רעטכעט ייווצ ךיוא טראבול רעה רעזדנוא טָאה טַאהעג

 ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג ךיא סייו ,סע טסייה רעטכעט יד ,ייז

 טעמכ קנעדעג ךיא ןוא ןעזעג ןטלעז רעייז ייז בָאה ךיא לייוו

 טײטשרַאפ ,זדנוא טימ ןטפעשעג ןייק .ןעזעגסיוא ןבָאה ייז יו טינ

 סָאװ ,סנױזַא ייז ןגעוו קנעדעג ךיא .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ,ךיז

 ַא וצ ןרעהוצ ךיז טלָאװעג ןבָאה רימ .ןלעפעג טינ רימ זיא

 ךרוד ,ַארוּפעק ןַאי רעגניז ןשיליוּפ ןטמירַאב םעד ןופ טרעצנָאק

 ,טגָאמרַאפ טלָאמַאד ןיוש טָאה טרַאבול רעה סָאװ ,ָאידַאר רעד

 ןעוועג ךָאנ זיא טלָאמַאד ָאידַאר ַא זַא ןגָאז ךייא ךיא זומ בגא

 -וז ַא ןיא סע זיא ןעוועג ןוא .האיצמ עסיורג רָאג ַא זדנוא ייב

 טכַאמעגוצ רעטכעט יד ןופ ענייא טָאה ,ונ .טכַאנרַאפ ןקידרעמ

 םעד ןופ ןעגנַאלק יד ידכ ,גנוניואוו רעייז ןופ רעטצנעפ יד

 ךיז לָאז ,טצכעלעג ױזַא ןבָאה רימ ןכלעוו ךָאנ ,גנַאזעג ןכעלרעה

 ,ונ ..,סעֹועג ןענעז רימ ואוו ,ףיוה ןפיוא ןעמוקַאבסױרַא טינ

 טשינ רימ ןענעז רעטכעט יד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ ךָאד זיא

 ריא ןוא .ןרעדליש וצ ייז ןעימַאב טשינ ךיז ךיא לעװ .ןלעפעג

 טלָאװ דליב ןייש ןייק לייו ,ןבָאה טשינ הטרח ןייק טפרַאד

 .ןעוועג טשינ יוװ ייס סָאד

 ,טנַאקירבַאפ ַא ,דיי ַא ןעוועג ךיוא זיא דיגנ רעטייווצ רעד

 ןענופעג ךיז טָאה ענייז קירבַאפ יד .ןַאמרעכָאה ןעמָאנ ןטימ

 םיא ייב ןעמ טָאה טעברַאעגסיוא .זיוה ןבלעז םעד ןיא עקַאט

 ןַא רָאג ןעוועג ןיוש זיא ןַאמרעכאה רעה רעד רעבָא .ןעלגיּפש

 םיא וצ .טרַאבול רעה םעד ןופ ךוּפיה רעד :שנעמ טרָאס רעדנַא

 רעדָא ,םיא ייב תוצע ןגערפ ,טלעג ןגרָאב ןעמוק םינכש ןגעלּפ

 ןבָאה לָאז ןעמ טשינ קנעדעג ךיא .םיא ייב תושקב םתס ןטעב

 .הבוט ַא טגָאזעגּפָא ןבָאה זיא סע ןעמעוו לָאז רע זַא ,טלייצרעד

 רעבָא ,םינכש זיולב טעמכ קירבַאפ ןייז ןיא רע טָאה טקיטפעשַאב

 ,סייו ךיא יוװ .םינכש יד ןופ רעדניק ענעסקאוורעד רעמ יד

 ןעועג קידלוש םיא קידנעטש ענייז רעטעברַא עשידיי ןענעז

 ,טגרָאבעג םיא ייב רעמ ךָאװ רעד רעביא ןבָאה ייז תמחמ טלעג

 ןעועג רע זיא ןיײילַא ,ןפָארטַאב טָאה טלַאהעג'ןכָאװ סָאד יװ

 ןילק ַא .שטנעמ רעקיטומטוג ַא ,רערַאד ַא ,רעקירעדינ ַא

 ףייצ ענעדלָאג טימ ליומ לופ ַא ןוא לדרעב ןריושעג קיציּפש
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 ועבָא .ךעלדיימ ענעסקאוורעד ןּפיינק וצ טַאהעג רע טָאה עבט ַא

 -רַאפ טַאהעג אמתסמ טָאה רע ,אלימ .,ןקַאב יד ןיא טשינ ןיוש

 -רַאפ ךס ןייק רע טָאה ,קנעדעג ךיא יו טיול .ןופרעד ןגינעג

 ןברָאטשעג םיא ייב ןענעז סע .טַאהעג טשינ ןבעל ןייז ןיא ןגינעג

 לָאמ ןייא טימ רֶע זיא ןַאד טייז .רעטכעט ענעסקאוורעד ייווצ

 רעקידנעטש ןייז .ןרָאװעג רענעגיובעגנייא ןוא רעטלע סעּפע

 םיא לָאז ךיא זַא טשינ קנעדעג ךיא .ןדנואוושרַאפ זיא רָאמוה

 סע זיא םירוּפ ,לָאמ ןייא ץוח ַא ,ןקידנעלכיימש ַא ןעזעג ןבָאה

 םירבח יירד ךָאנ ןוא ךיא ,אינעג רעטסעווש ןיימ ןעוו ,ןעוועג

 ערעזדנוא רַאפ גנולעטשרָאפ-םירוּפ ַא ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב ןבָאה

 רעטסעװש ןיימ טריסישזער טָאה גנולעטשרָאפ יד) .ןרעטלע

 .(ַאינעג

 -לע ערעזדנוא טשַאררעביא םירוּפ םעד טָא ןבָאה רימ ןעוו

 -רָאפ עטַאט ןיימ טָאה ,גנולעטשרָאפ רעכעליירפ ַאזַא טימ ןרעט

 ךיוא ןריפפיוא גנולעטשרָאפ עבלעז יד ןלָאז רימ זַא ,ןגָאלשעג

 ןעיירטשעצ וצ לסעבַא ייז ידכ ןַאמרעכָאה עילימַאפ רעד רַאפ

 םעד ןבָאה רימ .ןפָארטעג ייז טָאה סָאװ קילגמוא םעד ךָאנ

 -ַאפ יד ךיוא טנוװָא ןבלעז םעד ךיילג ןוא ןעמונעגנָא גאלשרָאפ

 -רָאפ-טירוּפ רעשידיי ַא טימ ןעוועג היחמ ןַאמרעכָאה עילימ

 -ביימש רָאנ טשינ סנַאמרעכָאה יד ןעזעג ךיא בָאה ןַאד .גנולעטש

 טָאה ןַאד טייז זַא ,קנעדעג ךיא ןוא ,ןכַאל ךיוא וליפַא רָאנ ,ןעל

 םירוּפ ןדעי עילימַאפ רענעבילבעג ןייז טימ ןַאמרעכָאה רעה רעד

 רעמ רעבָא ןענעז רימ .ליּפש-םירוּפ רעזדנוא ףיוא טרַאװעג

 .זיוה ןיא םיא וצ ןעמוקעג טשינ

 ףיוא ףיוה ןיא ןציז טפָא רעייז טגעלפ יורפ סנַאמרעכָאה

 יז ןעװ .םינכש יד ןופ תוישעמ יד וצ ןרעהוצ ךיז ןוא קנַאב ַא

 זיא ןכש ַא ןופ דניק ַא רעדָא ,ןכש ַא זַא טסואוורעד ךיז טָאה

 ,ּפוז רעניה לסיב ַא ןקנַארק םוצ ןעגנערב יז טגעלפ ,קנַארק

 רעד טָאה טַאהעג .האופר ַא זיא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,סָאד סָאװ

 ,ענעסקאוורעד יװ ןיוש ייז קנעדעג ךיא .רעטכעט יירד ןַאמרעכָאה

 ןירעליש ַא ןעוועג זיא ,עקרתסא ןסייהעג טָאה סָאװ ,עטסגניי יד

 ,טַאהעג ביל רעייז עקַאט ךיא בָאה יז .עיזַאנמיג סַאלק ןטעביז ןופ

 טשיג יז ךיא געלפ טפָא .עטוג ַא ןוא ענייש ַא ןעוועג זיא יז

 ךיז קידנעליּפש ןפָארטעג לָאמלייט ךימ טָאה יז ןעוו רעבָא ,ןעז

 ןגעו ךימ ןגערפסיוא ,ןייגוצ רימ וצ יז טגעלפ ,ףיוה ןפיוא

 טָאה סָאד .ּפָאק ןבעביא טעלג ַא ןבעג רימ ןוא ןכַאז ענעדישרַאפ

 עקרתטא סָאװ ןעוועג ץלָאטש ןיב ךיא .טיירפעג רעייז עקַאט ךימ

 ןיא ,קילגמוא ןסיורג םוצ ,זיא יז .ןָאטעג טעלג ַא ךימ טָאה

 -עג גנַאל טשינרָאג טָאה סע .ןברָאטשעג רעטלע ןקידנעילב ריא

 ןיוש .רעטכָאט ערעטלע יד ךיוא ןברָאטשעג זיא סע ןוא טרעיוד

 .עטַארייהרַאפ ַא

 ןסייהעג יז טָאה עקשזור .רעטכָאט ןייא ייז זיא ןבילבעג

 .טַאהעג ביל קרַאטש ױזַא טשינ ךיא בָאה עקשזור יד ָאיטָא

 ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא יז סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד

 -מורַא םינכש יד ןופ רעדניק יד טגעלפ ןוא םַאדַאמ השעמ ףיוה

 ענעדישרַאפ ריא רַאפ ןפיוקוצנייא רעבלעוועג יד רעביא ןקיש

 ןעו ,טרַאעג טשינ קרַאטש ױזַא ךימ טלָאװ רעבָא סָאד .ןכַאז

 סיורג טַאהעג בָאה ,דָארג ,ךיא .ןָאט רעשירעלעפַאב ריא טשינ

 ךיא .םינכש עמערָא ערעדנַא יד רַאפ גנַאג ַא ןייג וצ ןגינעגרַאפ

 ןענעז ייז רעדָא ,טשינ טייצ ןייק ןבָאה ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה

 גנוניימ ןיימ טיול ,טָאה ,רעבָא; עקשזור .ןייג וצ ןיילַא דימ טושּפ

 ןקיש ךימ לי יז זַא הבוט ַא רָאג רימ טוט יז זַא ןטלַאהעג

 -ָאה רַאפ סעּפע ןָאט וצ ערע יד ןבָאה ,טייקיניילק ןייק טשינ

 טלָאװעג טשינ לָאמנייק עקַאט ךיא בָאה !רעטכָאט סנַאמרעכ

 טסניד רעטייווצ ַא ךיז לָאז יז זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ןוא ןייג

 ..ןייז טשינ טסניד ריא ליוו ךיא לייוו ,ןפַאשרַאפ

 לירב החּפשמ יד .,לירב ןסייהעג טָאה ןכש רעטירד רעד

 םינכש ןבָאה ייז ןגעוו .החּפשמ עלופסינמייהעג ַא ןעוועג זיא

 ,טלייצרעד ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ןעמ .תושעמ עצנַאג טלייצרעד
 -עג טָאה'מ .ייז ןבעל ןופרעד ןוא ,ןעלגיּפש ךיוא ןכַאמ ייז זַא

 ןעוו ןוא ןעלגיּפש ןכַאמ ייז ואוו רעבָא .ךייר ןענעז ייז זַא ,טגָאז

 "רעד טָאה'מ .טסואוועג טשינ רענייק טָאה ,ןעלגיּפש ןכַאמ ייז

 דיי רעשידיסח ַא זיא ,ךיא ןיימ ,לירב רעה רעד ,רע זַא ,טלייצ

 ןופ רָאנ םיא ןעמ טָאה ןעזעג .טנרעל ןוא געט עצנַאג טציז ןוא

 רעד ןיא ןסע ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ .ןטייווצ םוצ תוכוס ןייא

 קידנדיירסיוא טשינ ,ןדניוװשרַאפ רע טגעלפ ,ןסעגעגּפָא .הכוס

 טָאה ןעמ .ןעמוקעג זיא רע יװ לענש ױזַא טקנוּפ ,טרָאװ ןייק

 טימ ןוא ,טלעװו רענעגייא ןייז ןיא טבעל רע זַא ןעז טנעקעג

 ליפיוו .ןבָאה טשינ תוכייש ןייק רָאג רע ליוו טלעוװ ?רעזדנוא;

 ןגעוו רָאנ סייוו ךיא .טשינ ךיא קנעדעג טַאהעג טָאה רע רעדניק

 טַאהעג ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,טָאה עכלעוו ,רעטכָאט ןייא

 ןופ ,ןגערפ אמתסמ ךָאד ריא טעװ .רעקיוה ןסיורג קידהשקשינ ַא

 ךיא לע ,רעטכָאט סלירב ןעוועג זיא יז זַא ךיא סייוו ןענַאװ

 :.קעװַא רעמוז ןדעי טגעלפ לירב עילימַאפ יד טָא .ןגָאז ךייא

 ."שינווָאכאלב , ,ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא גנוניואוו-רעמוז ףיוא ןרָאפ

 רעבָא .רעמוז ץנַאג ַא ףיוא גנוניואוו ַא ןעגניד טרָאד ןגעלפ ייז

 ןבָאה ,טגָאמרַאפ טשינ לבעמ ןייק טָאה גנוניואוו ַאזַא יו ױזַא

 רעמוז ןדעי עקַאט זיא .לבעמ ענעגייא ןעמענטימ טזומעג ייז

 ןגָאװ םעד ןענעדָאלנָא ןגָאװ ןוא דרעפ ַא טימ רעיוּפ ַא ןעמוקעג

 -םיוֵרַא זיא רעקיוה ןטימ לדזימ סָאד ןוא ,ןכַאז עקיטיונ עלַא טימ

 רענייק זַא ןבעגעג גנוטכַא טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא רָאג ןכָארקעג

 -ַאטשרעּפ בָאה'כ יװ ױזַא ןוא .ןעמענוצ טשינ סעּפע הלילח לָאז

 ןעיױרטרַאפנָא טשינ לירב רעה רעד ךָאד טעװ ןדמערפ ַא זַא ןענ

 עקַאט זיא יז זַא טסואוועג ךיא בָאה ןופרעד ,עיסימ ענשזַאוװ ַאזַא
 -םױרַא לַאפנייא רעד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא ןוא .רעטכָאט סלירב

 ,רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא ןגָאװ ןפיוא רעטכָאט יד ןצעזוצ

 קוק ַא רָאנ טלָאװ ,טידנַאב רעטסערג רעד וליפַא ,בנג ַא לייוו

 ןפָאלטנַא ןוא ןקָארשרעד ךיילג ךיז רע טלָאװ ,ריא ףיוא ןָאטעג

 .טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו

 ךיא בָאה ,סלירב ,םעדייא ןַא .טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ,ָאי

 עבָארג עכלעזַא ךָאנ ךיא בָאה ןבעל ןצנַאג ןיימ ןיא .טנעקעג ךיוא

 טָאה רעקנַארק ַא ןוא .רוחב םעד ייב טָא יװ ןעזעג טשינ ןצפעל

 .ןעזסיוא ןצנַאג ןייז טיול ,ןייז טזומעג ךיוא רע

 יװ .יוג ַא טניואוועג ךיוא טָאה קָאטש ןטשרע םעד ףיוא

 סייוו ,םידיגנ יד ןשיווצ ןעמוקַאבנײרַא טרָאד ךיז טָאה רע ױזַא

 .טנַאיצילַאּפ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ רַאפרעד רשפא .טשינ ךיא

 עשידיי יד ןיא טריסערעטניארַאפ רָאנ ןיב ךיא יוװ ױזַא ןוא

 ,ורוצ ןזָאל םינכש עשיאיוג יד ךיא לע ,זיוה םעד ןופ םינכש

 יװ ןטסירק רעמ טעמכ טניואוועג ןבָאה זיוה םעד ןיא שטָאכ

 טרעהעג טָאה סַאג רעװעשרַאו רעד ןופ לייט רעד לייוו ,ןדיי

 .טנגעג רעשיליוּפ רעד וצ טלָאמַאד

 טניואוועג טָאה ,שטיוועיזור ,עילימַאפ עשידיי עכייר ַא ךָאנ

 עניימ ןופ .ןוז ַא ןוא רעטכעט ייווצ ,רעטומ ַא .זיוה םעד ןיא

 "לע יד .הנמלא סלַא יורפ יד ךיא קנעדעג ןָא ןרָאי-רעדניק

 .לארשי:ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא עריא רעטכָאט ערעט

 עריא רעטסעװש יד ןוא רעטומ יד ךיוא יז טָאה רעטעּפש

 טַאהעג הנותח טָאה ןוא ןבילבעג זיא ןוז רעד .ןעמונעגניהַא

 ןכלעוו ,ןַאמרעכָאה טנַאקירבַאפ-לגיּפש םעד ןופ רעטכָאט ַא טימ



 וו ָא כָאטסנע שט 4

 גנַאל רעבָא טָאה סנייז קילג סָאד .טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא

 -עג הנותח רעד ךָאנ ץרוק זיא ענייז יורפ יד .טרעיודעג טשינ

 זיא דניק סָאד .דניק ןטשרע םוצ טרובעג ןבעג םייב ןברָאטש

 ןבעל ןבילבעג רעבָא

 טימ קיטרַאפ .זיוה םעד זיא םיריבג יד ןעוועג ןענעז סָאד

 יד וצ ,ןקָאטש ערעקירעדינ יד וצ ןזָאלּפָארַא ךיז ךיא לעוו ,ייז

 .סע טסייה ,טייל עמערָא

 ;רעטסוש ַא טנייאוועג טָאה (רָאלּפ דנערג) רעטרָאּפ ןפיוא

 ךס ַא טנעקעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא .ןסייהעג רע טָאה םהרבא

 -מערָא רעד ןעוועג ,רימ טכוד ,זיא רע רעבָא ,סרעטסוש עמערָא

 ףיוא לָאמנייק רעבָא ,טעברַאעג דימת טָאה רע .ייז ןשיוװצ רעטס

 .ַאזַא לזמ רעטצניפ ַא סעּפע .טנידרַאפ טשינ וליפַא טיורב ןייק

 -עגנייא ייוצ טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא םהרבא

 -רעטסוש םעניילק ןייז ףיוא ןציז טגעלפ רע .ןקַאב ענעלַאפ

 טָאה טנידרַאפ .םינוק ענייז וצ תושעמ ןלייצרעד ןוא לקנעב

 ,רַאפרעד ,רע טָאה תושעמ טלייצרעד רעבָא ,קינייו עקַאט רע

 יורפ יד .ךעלרעדניק יירד טימ יורפ ַא רע טָאה טַאהעג .ךס ַא

 יז טגעלפ געט עצנַאג ."תולד רעקיטסול; ַא ןעוועג זיא ענייז

 קידנעטש יז טָאה טייצ .ןציוו ןלייצרעד ןוא םינכש יד ייב ןציז

 סעכעבעב לסיב סָאד ,סָאװ ןעוועג טשינ זיא ןכָאק תמחמ ,טַאהעג

 ךס ןייק טָאה ןעגנערב וצ גנונדרָא ןיא טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ

 ןייג געט עצנַאג יז טגעלפ .ןעמונרַאפ טשינ ריא ייב טייצ

 ןופ ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ידכ ,סנטשרע .ןטייווצ םוצ ןכש ןייא ןופ

 עריא ןלייצרעד וצ ,סנטייווצ ןוא ,ןייוועג-רעגנוה ס'רעדניק עריא

 עריא ןופ ךיז טָאה לָאמטּפָא זַא ,ןגָאז רעבָא ךייא זומ ךיא .ןציוו

 טימ טגעלפ יז לייו .ןכַאל רעדייא ןענייוו טלָאװעג רעמ ןציוו

 .לרוג ןרעטיב ריא ןענייווַאב טפָא ןציוו עריא

 עדייב ףיוא .רעטיירב ַא ןוא רעגנַאל ַא ןעוועג זיא ףיוה רעד

 -- טייז רעקניל רעד ןופ .ןקירבַאפ ןענופעג ךיז ןבָאה ףיוה ןטייז

 -רעכָאה ןכש םעד -- רעטכער רעד ןופ .ךעלמעק ןופ קירבַאפ ַא

 טָאה קירבַאפ רעד טָא ייב טרַאה ןוא .קירבַאפ-לגיּפש סנַאמ

 ןריא ןַאמ םעד .רעדניק ריפ טימ הנמלא ןַא יורפ ַא טניואוועג

 הכלמ:רתסא ,ןײלַא יורפ יד .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה

 .טדערעג טשינ םיא ןגעוו לָאמנייק ךיוא טָאה ,ןסייהעג יז טָאה

 יו .ןענָאמרעד םיא לָאז רעצעמע זַא טַאהעג ביל טשינ טָאה יז

 -ייש ןייק טשינ רָאג ןעוועג רע זיא ,ןלייצרעד טרעהעג בָאה ךיא

 ךָאנ ךיא סייוו ןענַאטשַאב זיא ןורסח ןייז סָאװ ןיא .שטנעמ רענ

 ןוא ,טדערעג םיא ןגעוו ןעמ טָאה ױזַא רעבָא ,טשינ טנייה זיב

 טָאה הכלמ-רתסא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ ךָאד זיא רעבירעד

 זיא הכלמ-:רתסא .ןדייר םיא ןגעוו לָאז ןעמ זַא טלָאװעג טשינ

 ַא לָאמַא טגעלפ סע זַא .זיוה םעד ןיא ?רָאטקָאד רעד; ןעוועג

 ןהצע יז טגעלפ ,ןרעוו קנַארק ,ןכש ַא ןופ דניק ַא רעדָא ,ןכש

 יז יוװ ןוא ןפיוק וצ ןיצידעמ ַא רַאפ סָאװ .ןָאט לָאז ןעמ סָאװ

 ןוא ןיצידעמ ָא-רעד טימ זַא ןרעכיזרַאפ טגעלפ יז .ןצונַאב וצ

 ךיא .ןרעו טנוזעג רעכיז רעקנַארק רעד טעוװ ,ףליה סטָאג טימ

 ןעמוקעג יז זיא ,קנַארק ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא תעב ,קנעדעג

 טליצרעד ןוא ,העש רָאּפ ַא זנוא ייב ןסעזעגּפָא ,הכלמ-רתסא

 זיא יז ןעוו ןוא ,ןָאט לָאז ןעמ סָאװ טגָאזעג .תושעמ ענעדיישרַאפ

 סָאװ ןיצידעמ יד .,ןרָאװעג רעסעב דלַאב עקַאט רימ זיא קעוװַא
 רעסעב רעבָא .ןעמונעג טשינ ךיא בָאה ןבירשרַאפ רימ טָאה יז

 טָאה יז סָאװ תושעמ עריא ןבָאה רשפא .ָאי רימ זיא ןרָאװעג

 ! סייוו ,יג ?ןפלעה וצ רימ חכ ַאזַא ךיז ןיא טַאהעג טלייצרעד

 ,ריא ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה ,ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא רָאנ ןעוו

 ןעוועג ךיא ןיב --- סנטייווצ ןוא תושעמ עריא בילוצ סנטשרע

 .ןרעו טנוזעג דלַאב ךיא לעװ טיזיוו ריא ךָאנ זַא ,רעכיז טעמכ

 ןעוועג ןײלַא זיא ,ךיא ןיימ הכלמ-רתסא ,ןײלַא יז סָאװ ,ענדָאמ
 -ָץּפָא ליפ ױזַא טַאהעג ןבעל ריא ןיא טָאה יז .יורפ עקנַארק ַא
 זַא ,לָאטיּפש ןיא ןעועג לָאמ ליפ ױזַא זיא יז ןוא ,סעיצַאר
 עריא ןשיװצ .ןענעכערוצסיוא סָאד ךעלגעממוא רָאג זיא סע

 ַאמטסַא רעד טָא ןופ .ַאמטסַא ףיוא ךיוא ןטילעג יז טָאה ןתאלוח

 -רתסא .ןרעוװו רוטּפ טנעקעג טשינ רעלעטיּפש יד ןופ יז טָאה

 -ול םַאדַאמ יד יװ ױזַא ,זָאנ רעד טימ טפייפעג טשינ טָאה הכלמ

 קידנעטש ןוא טמעטָאעג רעווש זיולב טָאה יז .רעגייטש ַא ,טרַאב

 .ענשוד ןעוועג קידנעטש ריא זיא סע .טפול ןלעפסיוא ריא טגעלפ

 טימ ןעלדנַאה טגעלפ יז סָאװ ,ןופרעד טַאהעג יז טָאה הסנרּפ

 .סעקידניא ךיוא לָאמַא ןוא סעקשטַאק ,זדנעג ,רעניה ,תופוע

 תופוע יד קידנפעלש ,רעטיב ןוא רעש ןטעברַא טגעלפ יז

 רעמוז ייס .געט עצנַאג ןײטשּפָא טגעלפ יז ואוו ,קרַאמ ןיא

 זַא ןוא .טסערפ עטסערג יד ןיא רעטניו ייס ,ןציה יד ןיא

 ענעטכַאשעג טימ קעז ערעװװש יד קידנּפעלש ןעז יז געלפ ךיא

 ,הלילח ,םוא יז טלַאפ טָא-טָא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,זדנעג

 ױזַא טָאה יז לייוו ,ןייטשפיוא טשינ רעמ טעװ יז ןוא עטיוט ַא

 -עג רעוװש ױזַא ךיז טָאה ריא ייב טסורב יד .טמעטָאעג רעווש

 סָאד ןעגנול יד יו ןרעה טנעקעג טושּפ טָאה ןעמ זַא ,ןביוה

 רעביא שממ ,רעווש טעברַא ןבעל ןוא בייל עצנַאג סָאד ןוא ץרַאה

 ,טגָאז ןעמ יו ,זיא יז .ןטלַאהעגסיױוא רעבָא טָאה יז .תוחוכ יד

 .תוקחד ןיא ןוא תורצ ןיא טָאה יז ןוא ,ןזייא ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 .רעדניק עריא ןעוועדָאהוצפיוא ןזיוװַאב תוחוכ ענעגייא טימ

 טרָאד .ןבוטש-רעלעק ןעװעג ךיוא ןענייז זיוה םעד ןיא

 .עמערָא יד ןופ עטסמערָא יד טניואוועג ןבָאה ,ךיז טייטשרַאפ

 יירד ,ױזַא ךיז טגָאז סע .סעילימַאפ עשילױוּפ יירד ןוא עשידיי יירד

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוניואוו ןייא ןיא !סעילימַאפ עשידיי

 טניואוועג ןבָאה ,הלילח ,רעמיצ סיורג ןייק טשינ ,רעמיצ ןייא

 -עג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה יונעג ,ןקלָאפ-רָאּפ 4-3 ךרע ןַא

 ןייק .ןביילקוצרעדנַאנופ ךיז ןזעוװעג רעוװש זיא סע  .טסואוו

 טשינ סייוו ךיא ןוא ,טלעפעג טשינ ,ערה':ןיע ןייק ,ןבָאה רעדניק

 -ניק עכלעוו טסואוועג יונעג ןבָאה ןיילַא סעמַאמ יד ביוא יונעג

 -ניק עלַא ןגָאלשעג טָאה עמַאמ עדעי לייוו ,ערעייז ןענעז רעד

 רעד ןפַאשעג רימ ייב ךיז טָאה רעבירעד .םַאנסיוא ןָא רעד

 וצ טרעהעג דניק סעכלעוו יונעג טשינ טסייוו יז זַא טכַאדרַאפ

 טשינ ךָאד ןענעק סעצכוב רָאּפ ַא רעבָא .טינ סעכלעוו ןוא ריא

 .טעװעלַאשזעג טשינ ּפעלק ןייק עקַאט יז טָאה ,ןטַאש

 -עג טָאה גנוניואו-רעלעק רעד טָא ןופ ןכש-טּפיוה רעד

 .סעטַאמש עטלַא ןופ רעלדנעה ַא ןעוועג זיא לּפָאק .לּפָאק ןסייה

 -ַאפעגנייא טימ ,רעטרַאדעגסיוא ןַא ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ןיײלַא

 ייווצ טימ ,סַאלב-לעג --- םינּפ ןייז ןופ רילָאק רעד .ןקַאב ענעל

 -עגנָא ענעדיי ערַאד ַא --- ,עגייא ,בייוו ןייז .ןגיוא עיולב עסיורג

 -נעטש -- עריא רָאה יד ,רעדיילק ענעסירעצ ,עקיצומש ןיא ןָאט

 דניק ַא ןריובעג .טרעגנאוושעג רדסכ טָאה יז .טרעביושעצ קיד

 טָאה ךיוב םעניילק ַא טימ זַא ,ױזַא .טרעגנַאװשרַאפ רעטייוו ןוא

 ןיא רעבָא ןעמ טָאה רַאפרעד .ןעזעג טשינ לָאמנייק יז ןעמ

 ,ךעלרעדניק הנחמ עצנַאג ַא ןפױלמורַא ןעזעג ריא ייב בוטש

 ןטעבעג ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא טרעדליּפעג ןוא טנייוועג ןבָאה סָאװ

 ריא טנעק ,ונ .ןעוװעג טשינ ליפוצ זיא רעבָא ןסע ןייק .ןסע

 .ןָאטעגּפָא טרָאד ךיז טָאה סע סָאװ ןלעטשרָאפ ךיז

 "עק יד ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ סעילימַאפ ערעדנַא יד

 ןבילבעג טשינ ךיוא ,רעדניק ךייש סָאװ ,ןענעז רעביטש-רעל
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 קידנעטש טרָאד ןענעז רעביטש-רעלעק יד .קילעטשרעטניה

 ,םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג
 זיא רעלעק ןיא טניואוועג טָאה סָאװ עילימַאפ עטייווצ יד

 םיא טָאה ןעמ .רעגערט ַא רע זיא ןעוועג .שרעה'-םיָארפ ןעוועג

 סָאד ?לטיק סעּפע סָאװרַאפ .לטיק :ןעמָאנוצ ַא טימ ןפורעג

 ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא רעבָא .טשינ טנייה זיב ךיא סייוו

 ַא רעייז ,רעקיצײלּפטײרב ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג רע זיא דיי ַא

 עבָארג טימ ןגָארטמורַא ךיז קידנעטש טגעלפ רע .רעקיטפערקל

 ןעגנַאגעג .לסקַא ןטכער ןייז רעביא ןוא ךיוב ןייז םורַא קירטש

 סע יװ טקנוּפ ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ,ץלָאטש רע זיא

 ,ענייז יורפ יד .ןעועג טשינ רענייק ןכיילג סנייז טלָאװ

 שממ יז טגעלפ םיא ףיוא ןָאט קוק ַא טגעלפ יז ןעוו ,תידוהי

 .רעקרַאטש ַא ןוא רעכיוה ַא זיא ןַאמ ריא סָאװ ,םעד ןופ ןלעװקנָא

 ןכש ַא טימ ןגירקעצ זיא סע ןעוו ךיז טגעלפ .תידוהי ,יז ןעוו

 ריא רָאנ לָאז : ןַאמ ןקרַאטש ריא טימ ןעשַארטס םיא יז טגעלפ

 רַאפ םיא טימ ןענעכערּפָא ןיוש ךיז רע טעװ ,ןעמוקמייהַא ןַאמ

 ,גנידצלַא

 ךס ַא ,טיײל עמערָא עלַא יו ,שרעה-םיָארפ טָאה טַאהעג

 ןטעביז ןזיב ןעגנַאגעג ןענעז ןטרָאד ןדלַאװעג יד ןוא רעדניק

 ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא שרעהםיָארפ ןופ גנוניואוו יד ! למיה

 ךיוא זַא ,ױזַא ,עטרימשרַאפ קידנעטש רעטצנעפ טימ ,רעמיצ

 ךָאנ ןעק ךיא .רעטצניפ ןעוועג קידנעטש טרָאד זיא גָאטייב

 לרעמיצ םעניילק ַאזַא ןיא ןבָאה ױזַא יו ןייטשרַאפ טשינ טנייה זיב

 אמתסמ ךיז ריא טעװ רעבירעד .תושפנ ליפ ױזַא ןבעל טנעקעג

 ןייק טשינ רָאג ןעוועג ןענעז טרָאד תוחיר יד ;ַא ןרעדנואוו טינ

 ,ןליפַא טונימ רָאּפ ַא ףיוא ייז וצ טרָאד ןעמוקניײרַא ...עקידהיחמ

 טקיטשרעד טרָאד טנעקעג שממ טָאה'מ ...הנכס ַא ןעוועג זיא

 .ןרעוו

 יד ןעוועג זיא בוטש:רעלעק ןופ ןירעניואוונייא עטירד יד

 ןגעוו .הנמלא ןַא ןעוועג יז זיא ,קנעדעג ךיא יו ,.הרש עדנילב

 טשינ .ןלייצרעד טרעהעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה ןַאמ ריא

 יד ןופ וליפַא טשינ ןוא רעטכעט יירד עריא ןופ טשינ ,ריא ןופ

 ,זיוה ןיא םינכש לייט ַא .טסואוועג ץלַא ןבָאה עכלעוו ,םינכש

 ץלַא ךָאד ןבָאה ,ןירעטסוש יד הרש רעדָא ,הכלמ-:רתסא יוװ

 יז ,בוטש-רעלעק ןייז ןיא ןדעי ייב ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג

 ,ךיז טוט ץרַאה ןרעטנוא םענעי ייב סָאװ וליפַא טסואוועג ןבָאה

 -עג טשינ ךיוא ייז ןבָאה ןַאמ סהרש רעדנילב רעד ןגעוו רעבָא

 זיא יז זַא ,טכַאדעג עקַאט ,זייוולגניי ,רימ ךיז טָאה .,טסואוו

 ןופ הרש עדנילב יד טָאה טבעלעג .הנמלא ןַא ןרָאװעג ןריובעג

 ןוא רעניה טימ ,תופוע טימ טלדנַאהעג ךיוא טָאה יז .רחסמ

 -עדָאהוצפיוא ןזיוװַאב יז טָאה ,טייהרעדנילב ,ױזַא ןוא .זדנעג טימ

 -רעד; ױזַא ךיז טגָאז סע .רעטכעט ייווצ עריא ןעיצרעד ןוא ןעוו

 יז ןבָאה טבעלעג רעבָא ,ןיײלַא ךיז ייז ןבָאה ןגיוצרעד ."ןעיצ

 רערעווש ךרוד טָאה עמַאמ עדנילב רעייז סָאװ ,םעד ןופ עקַאט

 ,טנידרַאפ ימ ןוא טעברַא

 ןיא סעילימַאפ עשיאיוג רָאּפ ַא טניואוועג ךיוא ןבָאה סע

 ,ןסיורד ןיא רעלעק ןופ סױרַא רעסעב רימָאל רעבָא .רעלעק םעד

 ןרָאװעג רעווש ױזַא רימ זיא סע לייו ,טפול רעשירפ רעד וצ

 ."יטש-רעלעק עקיזָאד יד ןיא ךיז ןענָאמרעד םייב ןצרַאה ןפיוא

 ןייז ןיוש ,רימ טכוד ,טעװ סע זַא -- ,םינכש יד ןיא ןוא רעב

 .ןביירש וצ םעד ןגעוו גונעג

 ןעוועג זיא הכלמ:רתסא עטנכש רעזדנוא יוװ ױזַא טקנוּפ

 טרָאד טַאהעג ךיוא רימ ןבָאה ױזַא ,זיוה םעד ןיא ןירָאטקָאד יד

 ןעוועג זיא זדנוא ייב רעשדלעפ ַא .ןירעשדלעפ ַא עטנכש ַא

 -נעעג טשינ טרָאס ןימ ַא ןשטייטרַאפ ךייא סָאד ךיא לָאז יו

 עקנַארק וצ ןבעגעג טָאה סָאװ רענייא ַאזַא ; רעטקָאד רעטקיד

 רעשדלעפ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע ביוא ןוא .ףליה עטשרע יד

 ןירעשדלעפ יד ,עטנכש יד .ןלייה טנעקעג ןיײלַא ךיוא רע טָאה

 -ַאד ַא ,רעניילק ַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא .טעמירפ ןסייהעג טָאה

 רעזייב ַא קידנעטש .ךעלעגייא עניילק ,עטיור ייווצ טימ רער

 ַא ןעוועג ,ריאמ ,ןַאמ סלטעמירפ זיא ךַאפ ןופ .ןפָאלש טשינ ןופ

 סע .ןפָאלש גָאטײב ןוא ןטעברַא טכַאניב רֶע טגעלפ ,רעקעב

 זַא ןפָאלש טנעקעג רע טָאה ױזַא יװ .ןפָאלש, ױזַא ךיז טגָאז

 ,בוטש ןיא ךעלרעדניק ריפ ןעװעג ערה-ןיע ןייק ןענעז סע

 ךיא סָאװ ,אמתסמ ,ךיז טרעדנואוו ריא ?רעדניק עריא ץוחַא

 ,גָאז ךייא ךיא זומ ? ענייז ןוא עריא ףיוא רעדניק יד לייטעצ

 "ייווצ רעד ןטעמורפ ייב ןעוועג זיא ,רעקעב רעד ריאמ ,רע זַא

 ןַאמ ןטשרע ןופ ךיוא רעדניק טַאהעג טָאה יז ןוא ןַאמ רעט

 טשינ ןיוש ךיא קנעדעג טַאהעג טָאה טעמירפ רעדניק ליפיוו

 .ףניפ זַא רימ טכוד ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא .יונעג

 טנעקעג טשינ ךעבענ טָאה ,ןפור םיא ןגעלפ רימ יוװ ,ריאמ 'ר

 רעבירעד .ןפָאלש יו ןטליש רעמ טגעלפ רע .גָאטיײב ןפָאלש

 טשינ טרָאװ ןייק םענייק וצ ןוא זייב ןעוועג קידנעטש רע זיא

 ,טגערפעג סעּפע ָאי םיא ייב רעצעמע לָאמַא טָאה .טדערעגסיוא

 ןעוװעג זיא ריאמ בר .טייהרעזייב ןעלמַאטש ןביוהנָא רע טגעלפ

 ,סעכ סיורג רַאפ .רעקידלמַאטש ַא ,טכַאדעג םענייק רַאפ טשינ

 ןעלמַאטש ןביֹוהנָא רע טגעלפ ,סעּפע םיא טגערפ ןעמ סָאװ

 דלַאב ןיוש ןעמ טָאה ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאב םיא ןופ טָאה'מ זיב

 .טגערפעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ןסעגרַאפ טַאהעג

 ןעועג ןזיא ,יורפ סריאמ 'ר ,טעמירפ עטנכש יד טָא

 סע סָאװ טסואוועג ךיוא טָאה יז .זיוה םעד ןופ ןירעשדלעפ יד

 ,רעמורפ ַא זיא ןכש רעד יצ .בוטש ןיא ןכש ןדעי ייב ךיז טוט

 זיא סע רעדָא ,תבש םוא טכָאק רע יצ :"?יוג, ַא ,הלילח ,רעדָא

 ףרַאד רע רעדָא ,גונעג טנידרַאפ ןכש רעד יצ ;קנַארק רעצעמע
 .דסח-תולימג ַא רָאג רעדָא האופר ַא רשפא

 רעד ,הכלמ-רתסא טגעלפ ,ןרעוו קנַארק טגעלפ ןכש ַא זַא

 .סעקנַאב ןלעטש ןקנַארק םעד לכ-םדוק ןסייה ,"רעטקאד זיוה;

 דלַאב עקַאט זיא יז ןוא ןטעמירפ וצ ןפָאלעג ךיילג ןעמ זיא

 -סיוא ןרעוו לָאז לעפַאב סהכלמ-רתסא זַא ןעזעג ןוא ןעמוקעג

 ,דסח:-תולימג ַא טפרַאדעג ןכש ַא טָאה רעמָאט ןוא .טריפעג

 סָאד .ףרַאדַאב ןעמ ואוו ןבעגעג ןסיוו וצ ןיוש טעמירפ טָאה

 ןעזעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא ,םינכש עכעלגעמרַאפ-רעמ יד ,טסייה

 ןיילַא .ןדליג רָאּפ ַא ןעמוקַאב לָאז ןכש רעקיטפרעדַאב רענעי זַא

 רָאה עצרַאװש עריא .עכעלקיד ַא ,עניילק ַא ןעוועג טעמירפ זיא

 זיא יז .טרעביושעצ ןעוועג קידנעטש ןענעז ּפָאק ריא ףיוא

 .טַאהעג טשינ טייצ ןייק לָאמנייק .ןפָאלעג רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ

 ףיוא טנידרַאפ טשינ גונעג טָאה רעריא ןַאמ רעד יו ױזַא תמחמ

 רעדייל .רעניה טימ ךיוא טלדנַאהעגוצ לסיבַא יז טָאה ,הסנרּפ

 ןעוועג טשינ ךיוא ייז ייב טרָאד זיא ןעלדנַאה ןצנַאג ריא טימ

 -תולימג ַא ןכיורב טּפָא רעייז ךיוא טגעלפ ןיײלַא יז .קידלגיופ וצ

 טימ טַאהעג הנותח עקַאט טָאה ,לדניירק ,רעטכָאט ריא ...דסח

 רעד ךָאנ ,םעדייא רעד ךיוא ןוא ,שיבייל ,ןוז סהכלמ-רתסא

 סָאװ ,הריד רעד ןיא ןטעמירפ ייב טצעזַאב ךיז טָאה ,הנותח

 טרָאד זיא טפַאשגנע יד ןוא ,רעמיצ ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא

 טפַאשגנע יד עקַאט רעריא ןוז ַא טָאה ,בגא .רעשל ןיא ןעוועג

 .עקָארק ןייק שזַא ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ

 םעד ,ךיא ןיב ,םינכש עקיזָאדיד ןשיווצ ,זיוה םעד ןיא טָא

 .ןרָאװעג ןריובעג ,1919 ,רעבמעצעד ןט5
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1. 

 ןברוח



 וו ָא כָאטסנע שט

 םוצ "געװ רעטצעל, רעלָאמש רעד ןוא רעיוט רעד
 לייט א ןעמ טעז טנורגרעטניה ןיא .םלוע-תיב ןשיטָאטש

 תובצמ יד ןופ

 ָאטעג רעניילק ןוא רעסיורג רעד ןופ ןַאלּפ רעד

 לָאמא זיא ,זיוה ןופ טנָארפ ןיא ,ץַאלּפ ןקידיײל םעד ףיוא
 ןוא ,זה ןופ סָאבעלַאב רעד .לוש עטלַא יד ןענאטשעג

 גאטרעייפ עלעטַאנ ןעװעג ןזיא ,עניציפָא רעסיורג רעד ןופ

 (עגָאגַאניס) לוש רעיינ רעד ןופ ןעזסיוא עכעלרעסיוא סָאד
 ,םישודק ןדיי ןופ רענייב יד ,ביילברעביא רעשידרע רעד ןענערברַאפ ןכָאנ

 רעמונ ,סאג ענשטעשזדאנ ףיוא רעקנוב םעד ןיא ענענופעג
 ןעמוקעגמוא ןענייז רעקנוב ןקיזָאד םעד ןיא ,8

 ןדייי 0

 ןטרעטשעצ םענופ ענעבילבעגרעביא ,רענייטש לפייה סָאד
 שרדמה'תיב ןטלַא ןברוח ןכָאנ ,קינײװעניא ןופ ,לוש עטלַא יד



 ןײטשנערָא ןימינב ר"ד

 (* עכָאּפעײצַאנ רעד ןיא ןדיי רעוװוָאכָאטסנעשט

 רעטייווצ רעד ןופ בייהנָא רעד
 קיטייצכילג זיא המחלמ-טלעוו

 -מוא ,ןייּפ ,ןדייל ןופ בייהנָא רעד

 -ָארעה ווא טפַאשרעריטרַאמ ,םוק

 רעוָאכָאטסנעשט יד ןופ םזיא
 ,ןדיי

 -ּפעס ןטשרע םעד .,קיטיירפ
 -ןגרָאמירפ יד ןיא ,1929 ,רעבמעט

 -ַאב דנַאלשטיײד-יצַאנ זיא ,ןהעש

 ןטירד םעד ןיוש ןוא .ןליוּפ ןלַאפ

 -ּפעס ןטירד םעד ,קיטנוז ,גָאט
 -ָאטָאמ עשישטייד יד ןבָאה ,ירפ רעד ןיא רעגײזַא ןיינ ,רעבמעט

 װָאכָאטסנעשט ןייק ןעגנירדניירַא ןביוהעגנָא ןטייהנייא עטריזיר

 ,הטיחש עטשרע יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש גָאט ןייא ןוא

 ,"קיטנָאמ רעקיטולב רעד, :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ

 קיטנָאמ רעקיטולב רעד

 זַא ,לובלב ןרעטנוא ,רעבמעטּפעס ןטרעפ םעד ,קיטנָאמ

 -יוש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןשטייד יד ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ןדיי

 רעטשרע רעד .געט יירד טרעיודעג טָאה סָאװ ,םָארגָאּפ רעכעלרעד

 ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,םיובנענעט ילתפנ ןעוועג זיא ןברק

 -- ןברק ןעטייווצ רעד ,7 ָאגעקסדוסליּפ ףיוא ּפענק ןופ קירבַאפ

 "שטנעיּפ ָאּפ, ןעמָאנוצ ןרעטנוא ןעוועג טנַאקַאב ,טראפארּפ רעזול

 טנַאקַאב ,ךַאפ ןופ רעלשיט ַא ,ץַאק -- רעטירד רעד :(ףניפ וצ)

 .ןכעצ רעקרעװטנַאה יד ןיא רעריפנָא סלַא ןעוועג

 םָארגָאּפ ןקיגָאט-יירד ןיא תונברק עקילָאצליפ יד ןשיװצ

 .שטיװָאבוקַאי ,הבישיה-שאר ןופ ןוז רעד ןלַאפעג ךיוא זיא

 -נעשט ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ ןופ געט יירד עטשרע יד

 ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא טעברַא עדנגילרַאפ יד (+*

 רעד .לַאירעטַאמ ןטלעמַאזעג ןוא ןעגנובעלרעביא ,סעיצַאװרעסבָא ענעגייא
 -ָאטסנעשט ןופ געוװ-סנדייל םעד טכאמעגטימ טָאה לקיטרַא םעד ןופ רעביירש

 ךָאנ ןוא ירעצלעפ-גאסאה ,וואוקאר-גאסאה ןרעגַאל יד ןיא םוטנדיי רעװַאכ
 -ןכוב : ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשישטייד יד ןיא עיצַאוקַאװע-סגנַאװצ רעד
 רבחמ רעד זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ןעזלעב-ןעגרעב ןוא "אראד, ,דלַאװ

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןיא וויטקַא ןעװעג
 -רָאפ סלַא דנַאלשטייד ןיא ענָאז רעשינַאקירעמַא רעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל
 עצנאג א טכעלטנפערַאפ טָאה רע .עיסימָאק רוטלוק רעד ןופ רעציז
 .עכָאּפעצַאנ רעד ןיא םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןגעװ סעיצַאקילבוּפ ייר

 .עיצקַאדער

 ,ביור ןוא דרָאמ ןקיטולב ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןעוועג זיא ווָאכָאטס

 -ילַארַאּפ קידנעטשלופ זיא ןבעל עכעלטפַאשטריוװ ששידיי סָאד

 -ילָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עלערוטלוק סָאד .ןרָאװעג טריז

 ןצנַאג ןיא ךיז טָאה ,ןזעוו-לוש עצנַאג סָאד ךיוא יװ ,ןבעל עשיט

 ,טויילעגפיוא

 -רַאפ ןוא סעיסערּפער ןָאטעג טָאש ָא ךיז ןבָאה לגָאה ַא יו

 סָאד ןקיטשרעד וצ שילַארָאמ טליצעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעדרא

 ןצונוצסיוא ,ןגעמרַאפ עשידיי סָאד ןביורוצסיוא ,ןבעל עשידיי

 -רקפה ַא ןיא ןלעטש ןוא טסיזמוא טפַארק-סטעברַא עשידיי יד

 ףבעל עשידיי סָאד עגַאל עקיד

 סעיסערּפער ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ

 -ָאּפ יד :ןרעהעג סעיסערּפער ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד וצ

 ןופ ןסַאג יד ףיוא ןייג וצ טָאברַאפ רעד ,טסייה סָאד ,העש-ייציל

 -ָאידַאר עלַא ןעמענוצ סָאד ;ירפ רעד ןיא ףניפ זיב טנװָא טכַא

 וצרעד ןוא טעברַא-גנַאװצ עטניױלַאבמוא וצ ןּפַאכ ; ןטַארַאּפַא

 תורוחס יד ןריקסיפנָאק ;טעברַא רעד ייב ןגָאלש ךעלרעדרעמ

 עשידיי יד ןעמענוצ : גנוקידיישטנא םוש ןָא ןטפעשעג עשידיי ןופ

 -הריד ןלָאצ טזומעג ןבָאה רעמיטנגייא יד וליפַא ןוא ,רעזייה

 -ישרַאפ ;טלעג ןופ סעיצובירטנָאק ; תוריד ערעייז רַאפ טלעג

 -סױרַא  ןלַאטעמ ןוא ןצלעּפ עלַא ןעמענוצ ,ןכַאז עלופטרעוו ענעד

 -וצ ןוא ןסַאג ערענעש יד ןיא תוריד ערעייז ןופ ןדיי ןפרַאוװ

 וצ ןדיי ןעגניווצ ,סטוג ןוא בָאה ןצנַאג ןטימ תוריד יד ןביור

 ןרעגַאל ןיא ןקישרַאפ ,ָאטעג ַא ןריפנייא ; סנכייצ-דנַאש ןגָארט

 .רעלדנעהיורט ןצעזניירַא ךרוד ןקירבַאפ עשידיי יד ןביורעצ ןוא

 -ערּפער ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עלַא יד ןריפוצכרודַא ידכב

 ַא רעכאנ ןוא טַאר-ןדיי ַא טמיטשַאב ןשטייד יד ןבָאה סעיס

 רעד רַאפ ךעלטרַאװטנַארַאפ ןייז לָאז סָאװ .,ײצילָאּפ-ָאטעג

 ,גנונעדרָא

 טאר-ןדיי

 ןפיוא ןענַאטשטנַא זיא װָאכָאטסנעשט ןיא טַאר-ןדיי רעד

 ןעוועג זיא ױזַא ןוא טכַאמ-יצַאנ רעד ןופ לעפַאב ַא ןופ טנורג

 זיא סָאד זַא ,טנַאקַאב יונעג ןיוש זיא טנייה .טעטש עלַא ןיא

 עלַאקָאל עשיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןופ לעפַאב ַא ןעוועג טשינ

 -סױרַא גנונדרָארַאפ עלַארענעג ַא ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ןטכַאמ

 ,1929 ,רעבמעטּפעס ןט21 םעד ןילרעב ןופ טקעריד ןבעגעג

 ןופ טסקעט רעלופ רעד ."ווירבלענש סכירדייה, ןעמָאנ ןרעטנוא

 דנַאב ,"רעטעלב-ָאוויי , יד ןיא טקורדעגּפָא זיא "ווירבלענש םעד,
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 וירב םעד ןיא .1947 ,קרָאי-וינ ,162:168 ןטייז יד ףיוא 0

 :ךעלמענ ןוא ,טַאר-ןדיי ןופ סעיצקנופ יד ןזיוװעגנָא יונעג זיא

 ןלעפַאב עשיצַאנ יד ןריפוצסיוא םַאזכרָאהעג ןוא ךעלטקניּפ

 :ןופ ןענַאטשַאב זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טַאר-ןדיי רעד

 ,סעזערּפ --- יקסניּפאק ןָאעל

 ,עסערּפ-עציוו --- דרַאבטָאר גילעז

 ,טמַא-סטעברַא -- יקסניּפאק ץירָאמ

 ,טמַא-סטעברַא ןופ רעטערטרַאפ -- דנַאלרוק דרַאנרעב

 ,טמַא-סנַאניפ --- רענילרעב ןתנ דוד

 ,טמַא-סנַאניפ --- רעטכירעג ןַאטַאנ

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ -- ץַאק לעומַאס

 ,טַאר-ןדיי יא דילגטימ --- יקסווָארימעינ לאומש

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ -- רעלאפצעינאק

 ,ָאּפַאטסעג רעד טימ ןַאמ-סגנודניברַאפ --- בירנייוו

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ -- רעטסלאג ץירָאמ

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ -- גרעבמָארב בייל

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ --- עלירָאהָאּפ ןועמש .וודַא

 ,טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ --- יקסוװָאקישזָאב דוד

 .טַאר-ןדיי ןיא דילגטימ -- רעלטיג והימרי .וודַא

 :ןטַאקָאװדַא ייוצ יד טרעהעג ךיוא ןבָאה טַאר-ןדיי םוצ

 ירד ךָאנ רעבָא ,גרעבדלָאג לדנעמ ןוא יקסוװוָאטַאינָארב ףעזוי

 ןטָארטעגסױרַא ןוא ןטמַא ערעייז ןופ טרינגיזער ייז ןבָאה ןכָאװ

 ,טַאר-ןדיי ןופ

 יד בילוצ ןסקָאװעגרעדנַאנופ לענש ךיז טָאה טַאר-ןדיי רעד

 רעבמעצעד ןיא .טכַאמ-יצַאנ רעד ןופ ןעגנונדרָארַאפ עקידרדסכ

 בַאטש ַא טימ ןעגנולײטּפָא 21 טַאהעג טַאר-ןדיי רעד טָאה 0

 .ןשטנעמ 616 ןופ לָאצ ַא ןיא עטמאַאב עקירעדינ ןוא ערעכעה ןופ

 ןענעז ןעגנונדרָארַאפ עשישטייד עלַא סָאװ ,םעד בילוצ

 ןבירעצ ,ןדיי יד ןרידַארגעד וצ שילַארָאמ טליצעג ןעוועג

 -סטעברַא עשידיי יד טסיזמוא ןצונסיוא ,ןגעמרַאפ עשידיי סָאד

 ןכַאזרוארַאפ ,טלעק ,רעגנוה ךרוד ןדיי יד ןדרָאמסיוא ,טפַארק

 ןעגנושרָאפסיוא רַאפ טשרמולכ ןטסערַא ןריפכרודַא ,ןטייהקנַארק

 יד) סנכערברַאפ ענעגיולפעג טשינ ןוא ענעגיוטשעג טשינ רַאפ

 ; (ןרָאװעג ןסָאשרעד ןלַאפ-סטייהרעמ יד ןיא ןענעז עטריטסערַא

 ןעגנולדיזסיוא וצ ןוא ןרעגַאל ןיא ןקישרַאפ םוצ ןדיי ןלעטשוצ

 -כרודַא טפרַאדעג טָאה ןעגנונדרָארַאפ יד .ןרעגַאל-טיוט יד ןיא

 גנורעקלעפַאב יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .טַאר-ןדיי רעד ןריפ

 עשידיי יד .טַאר-ןדיי םוצ גנואיצַאב עויטַאגענ ַא טַאהעג טָאה

 ןוא טַאר-ןדיי םוצ יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה גנורעקלעפַאב

 רעד ןופ ןעגנומערטש יד טריטנעזערּפער טינ טָאה טַאר-ןדיי רעד

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ײצילַאּפ-ָאטעג

 -גוא ןענַאטשטנַא זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ײצילָאּפ עשידיי יד

 ,"רעקרַאפ-ןסַאג ןופ עיצקעּפסניא; :ןעמָאנ ןקידלושמוא ןַא רעט

 ,"ץקידלושמוא, יו טעמכ ןעוועג ךיוא ןענעז ןבַאגפיוא עריא ןוא
 ,טַאר -ןדיי ןופ ןעניזַאגַאמ ןוא ןעָארויב יד ןטיה : ךעלמענ ןוא

 ןוא ןסַאג יד ףיוא גנונדרָא ןוא ור רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא

 יד ףיוא ןזייווַאב טשינ ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,ןטיהּפָא ךעלכעזטּפיוה

 טימ טָארדעג טָאה סָאד לייוו ,"העש-ייצילַאּפ, רעד ךָאנ ןסַאג

 ןופ ןברק ַא ןלַאפ וליפא ןוא "לשטעק; ןכרוד ןרעװו טריטסערַא

 -ןסַאג ןופ עיצקעּפסניאק יד טָאה טשרעוצ .ליוק רעשישטייד ַא

 -ערגרַאפ יז זיא םעד ךָאנ ןוא רעדילגטימ 50 טלייצעג "רעקרַאפ
 זיא סע .80 -- 1940 רעבמעצעד ןיא .60 ףיוא ןרָאװעג טרעס

 עקיטכיר יד טסייה סָאד ,"טסניד-סגנונדרָאק ןַא ןענַאטשטנַא

 -גיא, עקידלושמוא יד ,ןרָאװעג טקיניײארַאפ זיא יז ןוא ,ײצילָאּפ

 ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא זיא ?רעקרַאפ-ןסַאג ןופ עיצקעּפכ

 ָאטעג ןיפ גנולדיזסיוא רעד רַאפ ץרוק .ײצילָאּפָאטעג רעד

 ,250 טלייצעג יײצילָאּפ יד ןיוש טָאה

 -רַאפ-ןסַאג ןופ עיצקעּפסניא; רעד ןופ דישרעטנוא רעד

 :.טימ יד :רעקידנעגלָאפ ןעוועג זיא ,ײצילַָאּפ רעד ןוא "רעק

 -רָאפינוא ןעוועג טשינ ןענעז "עיצקעּפסניא; רעד ןופ רעדילג

 יָאֹּפ יד ןגעקַאד .רעדנעב-םערַא ןגָארטעג רָאנ ןבָאה ייז .טרימ

 ,ןןעלטיה עסייוו-יולב ןגָארטעג ;טרימרָאפינוא ןעוועג זיא ייציל

 רעד .טנעה יד ןיא סנקעטש ענעמוג טימ ןוא רעדנעב-םערָא

 םואברעדעצ ןעוװעג זיא ?עיצקעּפסניא; רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ הפוקת רעטשרע רעד ייב ןוא

 .רעטסלַאג -- ײצילָאּפ

 -עדרָארַאפ רעד ןופ ךמס ןפיוא ןענַאטשטנַא זיא ײצילָאּפ יד

 .רענדאק רעטערטרַאפ ןייז ןוא רעלדנעוו ןַאמטּפיוה-זיירק ןופ גנונ

 -לַאג ןיא ײצילָאּפ רעד טימ ?עיצקעּפסניא, יד ןקיניײיארַאּפ ןכָאנ

 טמיטשַאב זיא טנַאדנעמָאק סלַא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רעטס

 ,לָאסַארַאּפ ןרָאװעג

 ןענַאטשַאב ןענעז "עיצקעּפסניא, רעד ןופ רעדילגטימ יד

 עטרילימיסַא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ,"טכיש ןרעסעב; ַא ןופ

 טסניד רעייז טריפעגסיוא ןבָאה ייז ןוא ,ןזיירק עכשלרעגריב

 ַא ןעמוקַאב טָאה ,ןגעקַאד ,ײצילָאּפ יד .גנוניולַאב םוש ןָא

 ,ןשטנעמ עזָאלנסיוװעג ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא טלַאהעג ןכעלשדוח

 רעשישטייד רעד ןופ עטריגעטָארּפ ךס ַא ןעוועג ןענעז ייברעד

 ןעוועג ןענעז טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ עיצקעטָארּפ יד .טכַאמ

 טסייה סָאד ,"סרעגָארטרעטנוא; ןעוועג ןענעז סָאװ ,עכלעזַא רַאּכ

 ,עייר רעטשרע רעד ןיא ,ןבָאה ייז ןוא ,ןטנַאיצנונעד ןוא םירסומ

 ןסערעטניא עלעירעטַאמ טכוזעג

 -לעפַאב רעשידיי רעד רַאפ גָאלּפ ַא ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד

 ןייג וצ םינלעב עקיליוװירפ ןייק זַא ,רָאלק זיא סע .גנורעק

 ןענעז סע .ןעוועג טשינ ןענעז טעברַא-סגנַאװצ עטניױלַאבמוא וצ

 -קעװַא ןזָאל ךיז ןלָאז סָאװ ,עקיליוויירפ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא

 ןגָאלשעג ,טקיניײיּפעג ,טרעטַאמעג ןרעוו וצ ןרעגַאל ןיא ןקיש

 עקיליוװיירפ רעדָא ;ןתוינערופ ענעדישרַאפ ןייטשוצסיוא ןוא

 ןענעז סע .סעיצובירטנָאק ענעדישרַאפ יד ןלָאצ וצ ףיוא םינלעב

 רַאפ תורוחס ערעייז ןבעגוצקעװַא םינלעב ןייק ןעוועג טינ ךיוא

 ךרוד .גנַאװצ טימ טריפעגכרודַא ײצילָאּפ יד טָאה סָאד .סיצַאנ יד

 טימ ןגָאלש ,ןריטסערַא ,טכַאנייב ייס ,גָאטײב ייס סעיזיווער

 ,ןשינעקישנָא ערעדנַא ךרוד ןוא סנקעטש ענעמוג יד

 ,עטרעטיברַאפ ַא ןעוועג זיא ײצילָאּפ רעד וצ גנואיצַאב יד

 .ןרָאצ ןוא סַאה טימ לופ

 עלַא ןיא הרצ ענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 -ןברוח רעד ןופ רעכיב עלַא יד תודע ןגָאז םעד ףיוא .סָאטעג

 ײצילַאּפ-ָאטעג רעד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,עכָאּפע

 םלעכ ןגעוו טביירש ןַאמרעסַאװ רואינש .סָאטעג ערעדנַא ןיא

 גונעג טשינ רעבָא זיא ,(סיצַאנ יד) רעדרעמ יד? :סעדנעגלָאפ

 רעשיטסידַאס רעייז רַאפ .טעדרָאמעג ןבָאה ןיײלַא ייז סָאװ ,ןעוועג

 לָאז גנוטָארסיױא-ןדיי יד זַא ,טריפעגנייא ייז ןבָאה ןגעוו האנה

 ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד .טנעה עשידיי ךרוד ןרעוו טכַאמעג ךיוא

 ערעייז ואוו םוטעמוא ןוא ,ןליוּפ ץנַאג ןיא קיטקַאט עשינָאלווייט יד

 זיא יײצילָאּפ עשידיי יד .טכיירגרעד ןבָאה סעּפַאל עקיטולב

 ,ךוב-רוכזיפ) ,"לַאפּפָא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןרָאװעג טריברעוװו

 ,(90-91 ןטייז ,1954 ,גרובסענַאהָאי ,"םלעכ
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 עשידיי עטיירב יד ןשיוװצא; :טרעלקרעד טדאטשיינ ךלמ

 ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ןטנַאיצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא ןסַאמ
 לַאטרַאװק ןשידיי ןופ גנורעקלעפַאב עצנַאג יד .רעיומ רעקיד

 .".םיתרשמ עשישטייד יד וצ סַאה ןפיט טימ ןגױצַאב ךיז טָאה

 ,קרָאי-וינ ,?עשרַאו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח;)

 .(84 ,ז ,8

 -ןגלָאפ ןיא טנַאיצילָאּפ-ָאטעג ַא טריזירעטקַארַאכ קרַאמ .ב

 ןעיירש געמ רע ,ןשרעה ןעק רע ,טכַאמ טָאה רע; : רעטרעוו עקיד

 רע זיא ןיז-ילכ ןייק טימ .ןגָאי ,ייז ןגָאלש ,רעדירב ענייז ףיוא

 םיא טָאה שטייד רעד .טינ טיורטעג שטייד רעד .טנּפָאװַאב טינ

 טימ לָאז רע ,ןקעטש םענעמוג ַא זיולב טקורעגניײרַא טנַאה ןיא

 ?טײקמַאזכרָאהעג ןוא הענכה רעדירב-טולב ענייז ןענרעל םיא

 ,(12 .ז ,?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד; : קרַאמ .ב)

 גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד :טביירש יקצעשזרָאװד קרַאמ ,רד

 ןגיוצַאב ײצילָאּפָאטעג רעשידיי רעד וצ ךיז טָאה ענליוו ןיא

 ןשטנעמ ןעוועג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא .סַאה ןוא יורטוצמוא טימ

 יז ןבָאה סעיצקַא יב .קיטע ןָא ןוא עדנַאש ןָא ,ןלוּפורקס ןָא

 -ַאב ןבעגעגסױרַא ןוא ןשינעטלעהַאב טנפעעג לָאמ ןייא טשינ

 "םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא עטילד םילשוריג) ."ןדיי ענעטלַאה

 ,(302 טייז ,1948 ,זירַאּפ

 ןיפ טנַאדנעמָאק סלַא; :רימ ןענעייל "עווַאלמ סקנּפ; ןיא

 .ןענַאמטוג םולש טרינימָאנ טכַאמ יד טָאה ײצילָאּפ רעשידיי רעד

 ןוא בייל טימ טָאה רע .ָאטעג ןופ קערש רעד ןרָאװעג זיא סָאװ

 עסיורג ןדיי ןָאטעגנָא ןוא ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבעל

 רע .ָאטעג ןיא ךיז טוט סע סָאװ ץלַא טרוסמעג טָאה רע .תורצ

 "עגסיוא ןגינעגרַאפ טימ טָאה רע .ןגָאלשעג ןוא טעגרהעג טָאה

 רעד רעטנוא "עווַאלמ סקנ9:) ."תוריזג עשישטייד יד טריפ

 ,(406 טייז ,1950 ,קרָאי-וינ ,יקצַאש בקעי .רד ןופ עיצקַאדער
 עלַא ןעגנערב וצ ךעלגעמ טשינ זיא ןליו ןטסעב םייב

 רעטריסנעדנָאק ןוא רעטצענערגַאב ַא ןיא םעד ןגעװ ןטַאטיצ

 ןכיילגרַאפ וצ גונעג ןענעז ןטַאטיצ עטריטיצ יד רעבָא .טעברַא

 גנוניישרעד יד זַא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד טימ

 ,סָאטעג עלַא ןיא ענײײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא

 ַאטעג

 ןַא סלַא ןרעװ ןענַאטשרַאפ ףרַאד ?ָאטעג, ףירגַאב רעד

 ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענעז ןדיי רעכלעוו ןיא טיבעג טרילָאזיא

 .ףָארטש-טיוט ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ןעניואוו וצ

 ,טיבעג ןיואו ַא ןעועג טשרעוצ זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 עסיורג ,ןפורעג טָאה ןעמ יו רעדָא ,ָאטעג עטכַאמרַאפ ,םעד ךָאנ

 -רַאפ ָאטעג עניילק יד זיא םעד ךָאנ ןוא ,ָאטעג עניילק ,ָאטעג

 ,רעגַאל-סטעברַא-גנַאװצ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 קורדסיוא ןַא ןענעז ןעגנונעכיײצַאב-ָאטעג ענעדישרַאפ יד

 יז ןענעז ייברעד ,ןעמרָאפ עכעלטפַאשטריו עשיפיצעּפס ןופ

 -לָאפרַאפ ,סעיסערּפער ןופ ןעמרָאפ עקיטרַאנגיײא טימ ןדנוברַאפ

 -עס ,סעיצוקעזקע ,ןעגנוסישרעד ,ןעגנוקישרַאפ ,ןטסערַא ,ןעגנוג

 .סעיצַאטרָאּפעד ןוא סעיצקעל

 טיבעג-ןיואוו

 וָאכָאטסנעשט ןייק סיצַאנ יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ךיילג
 ןוא ןסַאג ערענעש יד ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןדיי ןענעז
 ןשידיי ןיא ןרָאװעג טגנערדעגניירַא ןוא ןעגנוניואוו ערעמעוװקַאב
 -ןיואוו רטשידייא ףירגַאב ןיא סיוא ךיז טקירד סָאד ,לַאטרַאװק

 .ָאטעג ןקידרעטעּפש ןופ ןצענערג יד ןָא טנכייצ סָאװ ,"טיבעג

 ןעלדנַאה וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןדיי ךָאנ ןבָאה טייצ רעד ןיא

 טימ ןצונַאב ךיז ןוא טָאטש רעד ןיא ןגעװַאב ךיז ,רעירַא טימ

 :ןעוועג ןענעז ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא סעיסערּפער יד .ןַאבנזייא רעד

 -ּפעס ןט16 םעד ןטַארַאּפַא ָאידַאר יד ןעמענוצ ,העש-יײצילָאּפ

 רעבמעצעד ןופ ןכייצ-דנַאש םעד ןגָארט סָאד ,1929 ,רעבמעט

 עלעודיווידניא ,טעברַא-גנַאװצ עטנױלַאבמוא וצ ןּפַאכ ,9

 רעד עלעודיווידניא ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטסערַא

 .ןעגנוסיש

 ַאמעג רעד ןופ ןריפנייא סָאד

 ,1940 ,לירּפַא ןט23 םעד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ָאטעג יד

 סנַאה רָאטַאנרעבוג:לַארנעג ןופ גנונדרָארַאפ רעד ןופ ךמס ןפיוא

 טימ ןצונַאב וצ ךיז ןדיי רַאפ ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא ,קנַארפ

 -רַאפ רַאפ ,ףָארטש-טיוט ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ןַאבנזייא רעד

 -יא עטסנעלק עדעי רַאפ ןוא ,ףָארטש-טיוט -- ָאטעג סָאד ןזָאל

 "ַאב-סלדנַאה ןטלַאהנָא סָאד .ףָארטש-טיוט -- גנוטיירטשרעב

 -רַאפ קידנעטשלופ זיא גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד טימ גנואיצ

 ןופ ןרָאװעג טרילָאזיא קידנעטשלופ ןענעז ןדיי .,ןרָאװעג ןטָאב

 .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ,ןכעלטפַאשלעזג ,ןכעלטפַאשטריװ

 תורוחס ןופ סעיצַאקסיפנָאק ,סעיצובירטנָאק יד ןופ ןגלָאפ יד

 ַאטעג ןיא טפַאשגנע יד .גנומערָארַאפ עסיורג ַא טכַאזרוארַאפ

 -נַארק עשימעדיּפע ןכַאזרוארַאפ טיונ ,טלעק ,רעגנוה רעד ןוא

 ןעגנוסייררעביא עניילק טימ ,1942 ,רעבמעטּפעס 22 ןופ .ןטייק

 ,תוטיחש-ןסַאמ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,1942 ,רעבָאטקָא עדנע זיב

 -רַאפ סָאד ןוא עקנילבערט ןייק סעיצַאטרָאּפעד ןוא סעיצקעלעס

 .ָאטעג -ןסיורג ןופ ץנעטסיסקע יד טקידנע

 ַאטעג עניילק

 .מעווָאנ ןיא זיא ָאטעג םענערָאװעג בורח ןופ טרָא ןפיוא

 עטסלָאמש יד ןיא ָאטעג עניילק סָאד ןענַאטשטנַא ,1942 ,רעב

 "דַאנ ,ַאקסװַארקסַאי :ךעלמענ ןוא ,קרַאמ ןטלַא םייב ךעלסעג

 .ַאװָאטסָאמ ןוא ַאקרָאטַאנעס .,ַאישזָאק ,ַאקסרַאצרָאג ,ַאנשטעשז

 סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ןעוועג ןענעז ָאטעג םעניילק ןיא

 ףיוא ןוא ןקירבַאפ-"גאסאה, יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז

 .רעצעלּפ-סטעברַא ערעדנַא

 סע זיא ,ָאטעג םעניילק ןופ עיצדַאיװקיל רעד רַאפ ץרוק

 .רעגַאלסטעברַא-גנַאװצ ןרָאװעג ןפורעגנָא טכַאמ-יצַאנ יד ךרוד

 סע ןבָאה סיצַאנ יד יוװ ,רעדָא ,ָאטעג-םעניילק ןופ עיצַאדיװקיל יד

 געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,רַײגַאלסטעברַא-סגנַאװצ ,ןפורעגנָא

 ,1943 ,ינוי 26-20 ןופ

 ןרעגַאל ןיא ןעגנוקישרַאפ

 ןופ ןעגנוקישרַאפ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1940 רָאי ןיא

 זיא גנוקישרַאפ עטשרע יד .ןרעגַאל ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 יד .ןטעברַא-עיצַאקיפיטרָאפ וצ ווָאשעיבורה ןייק ןעמוקעגרָאפ

 ךייט ןופ גנעל רעצנַאג רעד וצ ןעמוקעגרָאֿפ ןענעז עקידרעטייוו

 ייב רעבירג עפיט ןבָארג םוצ ,ױָאנַאשעשט ,ץעשזלעב ןייק גוב

 ןוא עיּנרעבוג :לַארענעג רעקיטלָאמעד רעד ןופ ץענערג רעד

 ןענעז ןעגנוקישרַאפ עקידרעטייוו יד .טיבעג-ץענערג ןשיטעווָאס

 -ַאק-קָאסישזרַאקס ןייק ןקירבַאפ-עיצינומַא יד ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ןעמוקעגרָאפ זיא גנוקישרַאפ עטצעל יד .ןישזילב ןוא .ַאננעימ
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 ןטימ עטקישרַאפ לָאצ יד .ןישזילב ןייק ,1943 ,ץרעמ ןט21 םעד

 .ןדיי 2300 ןעוועג ןענעז טרָאּפסנַארט ןטצעל

 ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרעגַאל

 -ָאטסנעשט ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ ביוהנָא ןופ

 ןעוועג ןענעז ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיוװקיל רעד זיב ,ווָאכ

 -עג טקיטפעשַאב ןענעז ןדיי ואוו רעצעלּפ-סטעברַא רעקילדנעצ

 -יילק ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ .רעטעברַא-סגנַאװצ סלַא ןרָאװ

 -גאסאה :ןרעגַאל:גאסאה 4 ןיא ןעוועג ןדיי ןענעז ָאטעג םענ

 ,ַאקנַאיװָאכָאטסנעשט ןוא ַאטרַאװ ,ווָאקַאר-גאסאה .,ירעצלעּפ

 -יסַאלק םוש ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ ךָאנ זיא טציא זיב

 "עג סָאד ןענעז יצ .ןרעגַאל יד ןופ רעטקַארַאכ ןגעוו עיצַאקיפ

 -נעצנָאק רעדָא ,ןרעגַאל-סטעברַא-גנַאװצ ,ןרעגַאל-סטעברַא ןעוו

 יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןרעלקרעד וצ ידכב .ןרעגַאל-עיצַארט

 -טסעפ עקידנגלָאפ ןכַאמ וצ קיטיינ זיא ,ןרעגַאל רעװָאכָאטסנעשט

 :ןעגנולעטש

 -טכיזפיוא ןַא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןיא ןרעגַאל ןיא (

 -ַארטסינימדַא עשישטייד עליוויצ ַא ןוא ןטסירעגַאל יד ןופ ןַאגרָא

 ןרעוו ןטסירעגַאל יד ןוא ןרעגַאל-סטעברַא ּפיט םוצ ןרעהעג ,עיצ

 .רעטעברַא-גנַאװצ סלַא טכַארטַאב

 -טכיזפיוא ןַא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןיא ןרעגַאל ןיא (2

 עיצַארטסינימדַא עשישטייד עליוויצ ַא ,ןטסירעגַאל יד ןופ ןַאגרָא

 טרעהעג ןַאגרָא-ץושקרעוװ רעטנּפָאװַאב ,רעטרימרָאפינוא ןַא ןוא

 ןרעוו ןטסירעגַאל יד ןוא ןרעגַאל-סטעברַא-גנַאװצ ןופ ּפיט םוצ

 .רעטעברַא-גנַאװצ סלַא טכַארטַאב

 -טכיזפיוא ןַא ןעװעג זיא סע עכלעוו ןיא ןרעגַאל ןיא (

 :ַארטסינימדַא עשישטייד עליוויצ ַא ,ןטסירעגַאל יד ןופ ןַאגרָא

 ןַא ןוא ןַאגרָא-ץושקרעוװ רעטנּפָאװַאב רעטרימרָאפינוא ןַא ,עיצ

 ּפיט םוצ ןרעהעג .ס .ס רעדָא ,.ד .ס ןופ ץנַאטסניא-טכיזפיוא

 טכַארטַאב ןטסירעגַאל יד ןרעוו ייברעד ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ,ןטנַאטסערַא סלַא

 רעטנוא ןעוועג ןענעז ןרעגַאל ריפ עטנכערעגסיוא-ןביוא יד

 רעד ןופ טקנוּפ ןטירד ןיא טנכערעגסיוא זיא סָאװ ,םישזער ַא

 יד זַא ,ןרעו טלעטשעגטסעפ ףרַאד רעבירעד ,עיצַאקיפיסַאלק

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןעוועג ןענעז ןרעגַאל רעוװָאכָאטסנעשמ

 רעד ןיא ןוא רעפיורג רעד ןיא ןבעל סָאד
 ַאטעג רעניילק

 ַָאטעג עסיורג

 ןופ רענעלק ליפ ןעוװעג זיא ָאטעג ןסיורג ןופ חטש רעד

 רעשישטייד רעד רַאפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,חטש םעד
 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ לָאצ יד ךיז טָאה ייברעד ,עיצַאּפוקָא

 ןסיורג ַא ןופ טַאטלוזער סלַא טלּפָאטרַאפ יו טעמכ גנורעק
 ןוא ןטפַאשטרָא עניילק עקימורַא יד ןופ םיטילּפ ןופ סולפוצ

 ןלױּפ ןופ טעטש עייר עצנַאג ַא ןופ

 ןעלטימ םוש ןָא ןעמוקעג ,לייטנטסרעמ .,ןענעז םיטילּפ יד
 -ןסַאמ יד טניואווַאב ןבָאה ייז .עטּפעשרעד שיזיפ ןוא ןבעל םוצ
 רעבָא ,סעשטירּפ עקידנרָאג ןענַאטשעג ןענעז ןטרָאד .ןריטרַאווק

 ןטלַאהרעד ןופ טייקכעלגעמ םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז
 ןוא ןכָאק ,ןשַאװאוצּפָא ךיז טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ .,ךיז

 -ַאס עטכעלש ,טלעק ןוא רעגנוה ןקידרדסכ ןופ טַאטלוזער ןיא
 ןופ תונברק עטשרע יד ןעוועג ייז ןענעז ןעגנוגנידַאב ערַאטינ

 ןיא .סעימעדיּפע ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןטייהקנַארק-סופיט

 ןעמ ןיא ןריטרַאװק-ןסַאמ עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענעז עשרַאװ

 ןענעז רעניואוונייא עריא לייוו ,"רעזייה-ןטיוט, ןפורעג ייז טָאה

 .רעגנוה ןוא ןטיײהקנַארק ןופ ןברָאטשעגסיױא זיײװנסַאמ

 ערעייז ןפיוקרַאפסיוא ןופ טבעלעג ןדיי ןבָאה לייטנטסרעמ

 -עג עלַא ןיא גנוניישרעד ענײײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןכַאז

 .סָאט

 ןשידיי ןיא הדירי עכעלטפַאשטריװ ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא סע

 ןענעז רעלדנעהסיורג ןוא רעלעירטסודניא עשידיי יד .ןבעל

 "ןיול יד .ןעגנומענרעטנוא ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא

 -ַאב ךיוא יו ,עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה ,רעטעברַא
 -רַא ערעייז ןרױלרַאפ ןבָאה ,ןפורַאב עיירפ יד ןיא עטקיטפעש

 ןבירטעג ןעמעלַא טָאה טיונ ןוא רעגנוה רעד .סעיציזָאּפ-טעב

 ןבָאה וצ ידכב ,שובלמ ןטצעל םעד ןפיוקרַאפ וצ סַאג רעד ףיוא

 ,גָאט םעד ןבעלוצרעביא טייקכעלגעמ ַא

 -ןגלָאפ ןיא יקסנישטָאקיט .ש טריזירעטקַארַאכ עיצַאוטיס יד

 ןשרעה ןעמונעג טָאה ןבוטש עשידיי בור ןיא; : רעטרעוו עקיד

 ךיז רע טָאה ,טנעקעג טָאה רענייא רָאנ יו זיא רעגנוה ןוא טיונ

 רעד ןיא טכוזעג ןטסײממַא ןעמ טָאה גנוטער ַאזַא .טעװעטַארעג

 ןסע גָאט ַא ףיוא ןבָאה רעטעּפש םעד ןופ ןוא קנַאש רעדיילק

 גרַאװכוש ,םישובלמ ,לבעמ ןופ שיוטסיוא ןַא ןעגנַאגעג זיא'ס

 ףיוקרַאפסיוא ןַא ןדיי ייב ןרָאװעג זיא'ס .טיורב ףיוא גנוריצ ןוא

 ,1} דנַאב ,?עטכישעג רַאפ רעטעלב,) .*בַאטשסאמ ןסיורג ןפיוא

 ,(207 טייז ,2-4 ןטפעה
 לגנַארעג רעקידרדסכ ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 ענעדישרַאפ ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה ףמַאק רעד .ףמַאק ַא ןוא
 טשינ ןוא תויח סָאד ןטלַאהרעד סָאד :ךעלמענ ןוא ,ןעמרָאפ

 -רעביא ידכב ,טעברַא-סגנַאװצ ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןייגסיוא

 יערע עשידיי יד ןטלַאהרעד רַאפ ףמַאק ,הלּפמ עשיצַאנ יד ןבעלוצ

 ףמַאק ,דײײָאטעג םייב המשנ עשידיי יד ןוא דובכ ןלַאנָאיצַאנ

 ,םינימה לכמ םיתרשמ ערעייז ןוא טכַאמ-יצַאנ רעד ןגעק

 ָאטעג עניילק
 -נַאצ ַא וצ ןעוועג ךעלנע זיא ָאטעג-םעניילק ןיא ןבעל סָאד

 עטרעטיברַאפ ,עטמַאזנייארַאפ, עטמותירַאפ עלַא .טכיל קידנעק

 סָאװ ,םיתיחשמ-יצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןופ ןליוו ןקרַאטש ַא טימ

 עשידיי רעװָאכָאטסנעשט עקידנריסלוּפ סָאד טכַארבעגמוא ןבָאה

 יקַארַאכ םעד ןגָארטעג טָאה ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד .ןבעל

 ןכַאז "עטעװעסַאפעג, יד ןעלגומשניירַא ."ןעוועסַאפ, ןופ רעט

 :טעברַא יד ףיוא ןכַאז יד ןעלגומשסיורַא ערעדנַא ךרוד ןוא

 -נייא ,ןטסירק טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג ןבָאה ןדיי ואוו ,רעצעלּפ

 ןעלגומשניירַא רעדיו םעד ךָאנ ןוא לטימסנבעל ףיוא ןשיוטוצ

 ןטלַאהרעד רַאפ ףמַאק ןיא .לטימסנבעל סָאד ָאטעג רעניילק ןיא

 -גניר רעצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאטעג ןופ םויק ןשיזיפ םעד

 ,לגומש

 רוטלוק ןוא דנַאטשרעדיוװ

 ָאטעג-רעניילק ,ָאטעג-רעסיורג ןיא טייקיטעט-רוטלוק עדעי
 -ַאב ַא יו ןרעוו טנכעררַאפ ףרַאד ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןוא
 לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד .,ףמַאק-דנַאטשרעדיװ ןופ ליײט-דנַאטש
 ןענעז ןלוש ןוא עיזַאנמיג יד ,טייקיטעט-רוטלוק עשידיי עדעי
 "עג ףרַאד עבלעז סָאד .ןרָאװעג טזיילעגפיוא סיצַאנ יד ךרוד
 טימ ןענעז סָאװ ,ןטייקיטעט עזעיגילער יד ןגעו ןרעוו טגָאז
 ָאטעג-םעניילק ,ָאטעג-ןסיורג ןיא ייס ןרָאװעג טריפעג שפנ-תריסמ
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןוא
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 ַא ןענעז ןטייקיטעט-רוטלוק יד זַא ,זייווַאב רעטלוב סלַא

 טעמכ זַא ,ןופרעד סױרַא טגנירד דנַאטשרעדיװ ןופ לײטדנַאטשַאב

 עכָאּפע-יצַאנ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ ,רעדיל עלַא

 עצרוק עכעלטש .רעטקַארַאכ-ספמַאק ַא ןגָארט ווָאכָאטסנעשט ןיא

 .ןזייװַאב סָאד ןלעוװ ןטַאטיצ

 :?ָאטעג, דיל ןופ עפָארטס עטצעל יד

 ,טנעה עניימ ךיז ןלייב ןטסיופ ןיא,
 .טנעווןרעױט-ָאטעג יד ןרעטשעצ וצ
 ,ןטָארד עקיכעטש יד ןקיטייזַאב וצ
 .ןטש ַא יו ןדניוושרַאפ לָאז טסנעּפשעג סָאד

 רעווַאכָאטסנעשט ,, ,ןייטשנערָא .ב)
 (1943 ,ץרעמ ,יַאטעג עניילק

 :"המקנ;ע דיל ןופ טנעמגַארפ

 ,המסששנ ןוא ןבעל ןופ עטבױרַאב ,ןטַאמָאטױא יו

 ".המקנ ןגעוו ןטכַארט ןוא טעברַא רעד יב רימ ןעייטש

 -עיצַארטנעצנָאק,; ,דלעפנרָאק אינארפ)

 (1943 ,"ירעצלעפ-גאסאה רעגַאל

 :"גאסאה, דיל ןופ טנעמגַארפ

 ,הצע ןייק טשינ טָאה דיי-גאסאה ַא;

 ,עציילפ רעד ףיוא רעמונ ַא רע טגָארט טנוה ַא יװ

 ,היח ַא יו ךיילג טלדנַאהַאב טרעוו רע

 ."עיינ ַא טלעװ ַא רַאפ רע טפמעק ךָאד

 רעגַאל עיצַארטנעצבנַאק; :ןַאמסיז דוד)

 (1944 ,ירעצלעפ-גאסאה

 .רעדיל עלַא ןיא ךרודַא ךיז טכעלפ וויטָאמ-ספמַאק רעד

 -מוא יד ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד ןטייקיטעט-רוטלוק יד וצ

 -נוא רעלעודיווידניא ןוא ?ןטעלּפמאק, ענעפורעג-יױזַא עלַאגעל

 ,טכיררעט

 -רירטסוליא יד זיא גנוטיידַאב רעקיטכיוו רערעדנוזַאב ןופ

 ערעסערג ַא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"אטסאר; עיצַאקילבוּפ עט

 -ריקרַאפ רעד ןופ טמַאטש "אטסאר? ןעמָאנ רעד .ןרעמונ לָאצ

 ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .(טַאר-ןדיי) ?ךישרַאטסיַאדַאר; גנוצ

 -ַאֹּפָא רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ןוא טייצ ערעגנעל ַא

 ,טַאר-ןדיי ןופ עיציז

 ןעמונרַאפ טָאה ןטעטיוויטקַא-רוטלוק יד ןיא ןָא-ןביוא םעד

 ,טַאר-רעטעברַא רעד

 טאר-רעטעברַא

 ןופ סעיצוטיטסניא עטסקידריווקרעמ ןוא עקיטרַאנגיײא יד וצ

 רעד טרעהעג עכָאּפע-יצַאנ רעד ןיא םוטנדיי רעוװָאכָאטסנעשט

 ,טַאר-רעטעברַא

 -ַאב עשיכיטס ַא יװ ןענַאטשטנַא זיא טַאר:רעטעברַא רעד

 ןבָאה רעטעברַא:-גנַאװצ יד .רעטעברַא-גנַאװצ יד ןופ גנוגעוו

 יד ,םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ ןטכיש עמערָא יד וצ טרעהעג

 יד ןוא טלעג רַאפ טפיוקעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי עכעלגעמרַאפ

 קידנדייל ,ןבעל וצ סָאװ ןופ קידנבָאה טשינ ,עכעלגעמרַאפמוא

 ייב ןעווערָאה טזומעג בָאגוצ סלַא ןבָאה ,טיונ ןוא רעגנוה

 טקינײּפעג ,טריזירָארעט ,טרינאקיש קידנרעוו ,טעברַא-גנַאװצ

 ליפ ,סאּפאק ןוא סרעטעברַארַאפ ,סרעטסיימ יד ןופ ןגָאלשעג ןוא

 ןיא ןלַאפעג ןענעז רעטעברַא-גנַאװצ זַא ,טריסַאּפ טָאה ןלַאפ

 .טעברַא רערעוװש רעד ייב גנוּפעשרעד ןוא רעגנוה ןופ ,תושלח

 ךיילג רעטעברַא-סגנַאװצ יד ןענעז ,1940 ,יַאמ ןט12 םעד

 -עגּפָא ןוא טַאר-ןדיי ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעג טעברַא רעד ןופ

 -דליש ןעוועג ןענעז סרענדער יד .גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ןטלַאה

 ןופ עיצַארטסנָאמעד יד .ןייוװנעזָאר יבצ ןוא שטיוועלומש ,זוַאה

 לַאקָאל ןופ ןריט יד ןסָאלשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא-סגנַאװצ יד

 "עג טָאה ,טַאר-ןדיי ןופ רעדילגטימ יד טזָאלעגסױרַא טשינ ןוא

 ןטנעדיצניא עייר עצנַאג ַא ךָאנ .קורדנייא ןלַאסָאלָאק ַא טכַאמ

 יד ןבעגעגכָאנ זייוולייט טַאר-ןדיי רעד טָאה ןעגנולדנַאהרַאפ ןוא

 ןוא ןכיק ןפַאש ןופ רעטעברַא-סגנַאװצ יד ןופ ןעגנורעדָאפ

 -ַאב רעטעברַא-סגנַאװצ יד ןבָאה רעטעּפש .ןעגנולייטעצ-טיורב

 "עג ןענעז טַאר-רעטעברַא ןופ ןצנַאטסניא יד .טלַאהעג ןעמוק

 זיא עוויטוקעזקע יד .טַארייב ןוא עוויטוקעזקע ,םוידיזערּפ ןעוו

 -- ףָאהנעװעל השמ ,רעציזרָאפ --- גנילבול השמ ןופ ןענַאטשַאב

 זיא עוויטוקעזקע יד ,רעריסַאק --- ןייוונעזָאר יבצ ,רַאטערקעס

 ,ןייוונעזָאר יבצ ,גנילבול השמ :דנַאטשַאב ןדנעגלָאפ ןיא ןעוועג

 יכדרמ ,רעגניליוו לדנעמ ,דלעפנעזָאר קחצי ,זואהדליש לארשי

 -ַאמיש לארשי ,ץלָאהנעריב םייח ,יקסנישטאּפא קחצי ,םײהנעּפָא

 -לָאפ ןיא ןעוועג זיא טַאריײב רעד .ףָאהנעװעל השמ ןוא שטיווָאנ

 םהרבא ,עקדנערפ ןושרג ,רעגניזעלש דוד :דנַאטשַאב ןקידנעג

 ןוא טַאר טימ .ןַאמפוַאק לקנַאי ןוא שטאקעשטש םהרבא ,טארב

 :יװ ןטייקכעלנעזרעּפ עכיירסולפנייא יד טקריוועגטימ ןבָאה טַאט

 ,לעגָאפ בייל טַאקָאװדַא ,יקסראנאק טַאקָאװדַא ,רעניזַאר בקעי

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא יקצינטישז .ל .ה רעביירש רעטנַאקַאב רעד

 ַא ןריפ וצ ןעוועג זיא טַאר:רעטעברַא ןופ ןבַאגפיוא יד

 ןפַאש ןוא טייקיטעט עלענַאיסעּפָארּפ ןוא עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ

 עקיטייזנגעק ,עסַאק-ןקנַארק יו ,סעיצוטיטסניא ייר עצנַאג ַא

 -ייה-רעדניק ,ןכיק-רעטעברַא ,דנָאפ-ןדילַאװניא ,עסַאק-ספליה

 -רעטעברַא ,ןזיירק עשיטַאמַארד ,ןסרוק-טנוװָא ,ןלוש-סקלָאפ ,ןעמ

 .גנוטייצ עלַאגעלמוא ןַא ןבעגסױרַא ןוא ,ןרָאכ

 עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טריפעג טָאה טַאר-רעטעברַא רעד

 רעקידרעטעּפש רעד ןופ רעייגרָאפ רעד ןעוועג זיא ןוא טייקיטעט

 -עברַא רעד .ָאטעג:םעניילק ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי

 ,1942 רעבמעטּפעס ןט22 םעד זיב טריטסיזקע טָאה טַאר-רעט

 ןוא סעיצקעלעס ,תוטיחש-ןסַאמ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 ןרעמַאקיזַאג יד וצ ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ סעיצַאטרָאּפעד

 .עקנילבערט ןייק

 עצנַאג ַא ךרוד ןעמוקעג זיא טַאר-רעטעברַא םעלבָארּפ סָאד

 ,רד .רוטַארעטיל-ןברוח רעד ןופ רעשרָאפ עטנענימָארּפ עייר

 רעד ןופ ףַארגָאילביב ןוא רעשרָאפ טּפיױה רעד ,ןַאמדירפ פיליפ

 ענעטלעז ַא , :ןבירשעג סעדנעגלָאפ טָאה ,רוטַארעטיל-ןברוח

 .דנוא;) ?עינַאריט-יצַאנ רעד ןופ הפוקת רעד ןיא עיצוטיטסניא

 -ַאּפַאק רערעדנַא ןַא ,(10 טייז ,1948 ,גרעבמאב ,"טייצרָאי רעז

 :טרעלקרעד טָאה ,רעלהַאמ לאפר ר"ד ,טיבעג םעד ףיוא טעטיצ
 -יײרשַאב יד ךרודַא ךיז טכעלפ לַארטשטכיל רעסיורג ןייא יו,

 ,"רוטלוק עשידיי,} *טַאר-רעטעברַא ןופ ןטעטיױװיטקַא יד ןופ גנוב

 79 טייז ,4 .מונ ,1949 ,לירּפַא ,קרָאי-וינ

 סעיצַאטרַאּפעד ןוא סעיצקעלעס

 -קעלעס ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא עיצַאטרָאּפעד עדעי
 'ןבילקעגסיוא ןענעז עיצַאטרָאּפעד רעדעי ייב זַא ,טסייה סָאד .עיצ
 -רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא ןוא עקיאעפ-סטעברַא יד ןרָאװעג
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 ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טריראשאק טרָאד ןופ ןוא ,עיגרולַאטעמ

 .ָאטעג-םעניילק ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ זיב רעצעלּפ-סטעברַא

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ דרָאמ-ןסַאמ רעשיגַארט רעטשרע רעד

 ןט22 םעד ,רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט ןייא ןעמוקעגרָאפ זיא םוטנדיי

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןענעז גָאט םעד ןיא .1942 ,רעבמעטּפעס

 .ענעסָאשרעד יד ןופ טולב ןכייט ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ןסַאג

 -ןסַאמ םוצ ןרָאװעג טריטרָאּפעד םעדכָאנ ןענעז ןדיי טנזיוט ןביז

 -בערט ןיא ןרעמַאקיזַאג יד וצ ,םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןופ רבק

 .עקניל
 .רעבמעטּפעס ןט24 םעד קיטשרענָאד ,רעטעּפש געט ייווצ

 ןופ דרָאמ-ןסַאמ רעכעלרעדיוש רעטייווצ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא

 .עיצַאטרָאּפעד

 -מעטּפעס ןט28 םעד ,קיטנָאמ זיא סייררעביא ןצרוק ַא ךָאנ

 יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ,תוכוס דעומה-לוח גָאט ןטשרע םעד ,רעב

 .עיצַאטרָאּפעד עטירד יד ,ןעגנוגנידַאב עקיליורג עבלעז

 ןדיי יד רַאפ ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַאטרָאּפעד עטרעפ יד

 ןיא ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 .סעיצַאטרָאּפעד יירד עטשרע יד ןופ טייצ רעד

 -קֶא ןט4 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַאטרָאּפעד עטפניפ יד

 ,הרות:תחמש ךָאנ גָאט ןייא ,1942 ,רעבָאט

 -עג לקיצ ןצנַאג ַא ּפָא ןסילש סעיצַאטרָאּפעד ףניפ יד

 -נעשט ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןטינשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעש

 ַאטעג עסיורג סָאד ןעגנַאגעגרעטנוא זיא טימרעד ןוא ווָאכָאטס

 םעניילק ןיא ןשינעששעג לטיּפַאק יינ ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא

 .ָאטעג

 סעיצַאזינַאגרָא-ספמאק עשידיי

 סָאװ ,טנגוי יד טָאה ,ָאטעג רעניילק רעד ןופ ןײטשטנַא ןטימ

 םעד טעדליבעג ,טַאר:רעטעברַא ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא

 קילב ןלַאער ַא טימ .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןרעק

 מא ךיז ןליּפש סָאװ ,ןשינעששעג יד טריוורעסבא טנגוי יד טָאה

 יד ףיוא עיצַאוטיס רעשיגעטַארטס רעד ןיא ,טלעו רעד ןיא

 ,המחלמ רעד ןופ גנַאגסיוא ןפיוא ןוא ,ןטנָארּפ-ספמַאק

 ןיא טגייצרעביא קיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןעוועג ןענעז עלַא

 לייוורעד .דנַאלשטייד:רעלטיה ןופ הלּפמ רעקידנעטשלופ רעד

 ןעגנַאגעגנא סיוא-גָאט ןייא-גָאט גנוטכינרַאפ-ןדיי יד זיא רעבָא

 סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאקיזַאג עשינָאלוװייט יד ןבָאה לייוורעד

 .ךעלגעט-גָאט ןדיי ןסַאמ טנערברַאפ ןוא טמסרַאפ

 םעד ןעמונעג טָאה ָאטעג רעניילק רעד ןופ טנגוי עשידיי יד

 -נייא םעד ןבילקעגסיוא ןוא טנעה ענעגייא יד ןיא לרוג-סקלָאפ

 !ףמַאק ןופ געוו ןקידריוו םעד ,געוו םענעבילבעג ןקיצ

 -ָאטסנעשט רעניילק ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 עשיטילָאּפ עלַא ןופ עטקינייארַאפ ַא ןעוועג זיא ָאטעג-רעווָאכ

 -עגלַא רעד ןופ קילבנָא ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעגנוטכיר

 -רַאּפ עקילָאמַא עלַא ןענעז עפָארטסַאטַאק רעלַאנָאיצַאנ רעניימ
 -רַאפ ןדישרעטנוא עשיגָאלָאעדיא ןוא ןטקנוּפדנַאטש עשיאייט

 רעד טימ ,טקינייארַאפ ןעוועג טציא ןענעז עלַא ןוא ןדנואווש

 ,טכַאמ-יצַאנ רעד ןגעק ,טײקיליװרעפּפָא-סנבעל רעטסערג

 ןענעז עיצַאזינַאגרָא:ספמַאק רעשידי רעד ןופ ןליצ יד

 : ןעוועג

 -עקלעפַאב יד ןצישַאב וצ סרעפמעק-ָאטעג ןדליבסיױא (

 רעד ןגעק ףמַאק םוצ ךיז ןטיירגוצ ןוא ָאטעג םעניילק ןיא גנור

 ! דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב םענעּפָא ןַא ןיא טכַאמ:יצַאנ

 וצ רעדלעוו יד ןיא ןּפורג:-רענַאזיטרַאּפ ןריזינַאגרָא (2

 .רעטקַארַאכ-ספיירגנָא ןַא ןיא סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק םעד ןריפ

 -סגנוקידייטרַאפ ַא ןריפ טנעקעג רָאנ ןבָאה רעפמעקדָאטעג

 ןופ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןגעקַאד ,ףמַאק

 ,ןפמַאק-ספירגנָא

 ןענעז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ןבַאגפיוא-טּפיוה יד

 ןלייאוצ ןוא טפַארק-ספירגנָא עשישטייד יד ןרעטשעצ וצ ןעוועג

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ליצ םעד ןכיירגרעד וצ ידכב ,הלּפמ רעייז
 : רעטקַארַאכ ןקידנגלָאפ ןופ סעיצקַא עטנפָאװַאב

 -סנַארט-רעטילימ עשיצַאנ ןריפ סָאװ ןגוצ ןרעטשעצ (

 : ןטנָארפ יד וצ ןטרָאּפ

 ;זײּפש ןוא עיצינומַא טימ ןגוצ ןרעטשעצ (2

 ןעעסָאש ,ןגעוו יד ףיוא ןשטייד ףיוא ןפמַאק-ספיירגנָא (3

 ; רעדלעוו ןוא

 -ַאּפ וצ ידכב ןּפינק-ןַאב ןרעטשעצ ,ןקירב ןרעטשעצ 4

 סָאװ ,ןענישַאמ ןרעטשעצ .,עיצַאקינומָאק עשישטייד יד ןריזילַאר

 -ָארּפ רעשירעטילימ-שישטייד רעד רַאפ ןעניד טפרַאדעג ןבָאה

 ; עיצקוד

 -ָארּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל יד םירעיוּפ יד ןופ ןעמענוצ (6

 "ןַאנופ ןוא ,ןטנעגניטנָאק עשישטייד יד רַאפ עטמיטשַאב ,ןטקוד

 ;גנורעקלעפַאב עקידנדיילטיונ רעד ןשיווצ ייז ןלייטרעד

 :ןענגונדרָארַאפ ןוא ןלעפַאב עשישטייד יד ןריטָאבַאס (

 ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא ןטנעדיפנָאק ,םירסומ ןגעק ףמַאק (8
 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רוטנַאדנעמָאק יד

 -נגלָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג רעניילק רעוװָאכָאטסנעשט ןיא

 ,שטיווָאמַארבַא קעמוס ,גרעברעבליז קעטיאמ : רעדילגטימ עקיד

 .וָאנידאלמ ןועמש ןוא ןייטשקילג הדוהי ,קאסעּפ קעינעה

 קעינעה ןופ ןענַאטשַאב זיא עדנַאמָאק רעד ןופ טַאר רעד

 -דליש ןוא יקסווָאדאלוו ,רָאטנַאק ףסוי ,ץנַאלג הקבר .קינרעיוו

 .זואה

 ,גרעברעבליז קעטיאמ ןעוועג זיא טנַאדנעמָאק-טּפיוה רעד

 -- סעיצקַא עטנּפָאװַאב ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעריפנָא

 .רָאטנַאק קעסָאי
 רעװעשרַאװ ןוא סָאטעג יד טימ ןעגנודניברַאפ ןופ רעריּפנָא

 ןקישסױרַא ןוא סָאטעג ערעדנַא ןופ ןרעירוק ןעמענפיוא ,ָאטעג

 טעטש ערעדנַא וצ ןרעירוק ָאטעג רעניילק רעװָאכָאטסנעשט ןופ

 .שטיוװָאמַארבַא קעמוס --

 ,רעוועלעז ןָאעל ,ווָאנידאלמ ןועמש --- עיסימָאק-סנַאניפ

 .יקסווָאדַאלװ ןוא זואהדליש ,ךורב

 -עכ רעד טריפעגנָא טָאה עיצקודָארּפ-ןטַאנַארג רעד טימ

 ןייז :טעברַאעגטימ ןבָאה םיא טימ ,קינרעיו קעינעה רעקימ

 ,םיובלעדנַאמ ןימינב ,ןַאמפואק קעינעה ,קינרעיו אקטאנ יורפ

 ,יקסנַאשזור השמ ,שטיוועלומש דניקסיז ,שטיוועלומש רזעילא

 .רעגניליוו ןוא ינרַאשט םהרבא ,דירפנערע ןימינב

 -ידנטיידַאב ַא טריפעגכרודַא טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד

 עיצַאדיװקיל רעד ןופ געט יד ןיא .סעיצקַא עטנּפָאװַאב לָאצ עק

 רעטנפָאװַאב רעשיאָארעה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאטעג םעניילק ןופ

 -פיוא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,דנַאטשרעדיױװ

 ,דנַאטש

 םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשמ ןופ רעדרעמ יד

 "עג זיא םוטנדיי רעוװָאכָאטסנעשט ןופ רעדרעמ-טּפיוה רעד

 -סיוא ןייז ,םינּפ שיּפלַאמ ַא טַאהעג טָאה רע .טדרַאהנעגעד ןעוו



 49 עכַאּפעיצַאנ רעד ןיא ןדיי רעװַאכָאטסנעשט

 ,לווייט ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ,קערש ןפורעגסיורַא טָאה ןעז

 -יביא :ןעוועג ןענעז רעפלעהטימ ענייז .היח עקיטשרָאדטולב ַא

 ,עקטנאה ,טטאש ,ןאשזרעשזד ,שיפלוק ,רענרעוו ,ןאאר ,רעש

 -אלש ,לעניק ,יקסנישאל ,טראפאצ ,וָאססַאּפ ,רעלליה ,לעמיש

 ,ךַאברַאמ-יקסנישזאי ,רעלסעק ,טדימש ,ץיפא ,לעטרַאב ,רעס

 ,רעדלעפנעש ,רעפאש-סטראהנעגעד ,ךַאבלעקנא ילליוו ,רענכאר

 .עדנַאמָאק-סגנוטארסיוא יד ןוא שריק ,רעשיפ

 ךיוא ןפרַאד םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעדרעמ יד וצ

 ןבָאה סָאװ ,ירעצלעפ-גאסאה ןופ סרעטסיימ יד ןרעוו טנכעררַאפ

 ,ילוי ןט20 ןופ עיצקעלעס רעד תעב ןדיי 200 ןסיוועג רעייז ףיוא

 ,קעלאיצינ ןוא עצקנארפ ,ןלעּפא :ןענייז סרעטסיימ יד ,2

 ץיצַאוקֿאוװע-סגנַאוװצ

 ןיא ןשטייד יד טימ לָאמש ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע ןעוו

 ןופ ןדיי יד ןריאוקַאװע וצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,וװָאכָאטסנעשט

 -גַאסַאה ,ירעצלעפי-גַאסַאה :ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ריפ יד

 -סנַארט עטשרע יד .ַאקנַאיװָאכָאטסנעשט ןוא ַאטרַאװ ,ווָאקַאר
 םעד עטצעל יד ןוא ,1944 רעבמעצעד ןיא ןעוועג ןענעז ןטרָאּפ

 טקישעגקעװַא ןענעז רענעמ יד .1945 ,רַאונַאי ןט16 ןוא ןט5

 ןופ .קירבסנעוואר ןייק ןעיורפ יד ןוא דלַאװנכוב ןייק ןרָאװעג

 טקישעגרעדנַאנופ רעדיוו ייז ןענעז ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד

 .שטייד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג

 רעקינייו טשינ ןעוועג זיא עטריאוקַאוװע-סגנאווצ לָאצ יד ,דנַאל

 ןופ געט יד ןיא ןוא ,1944 רעבמעצעד ןיא 1,200) ,7,000 ןופ

 ,(5,800 -- 1945 רַאונַאי 6

 םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןגעוו תועידי עשיטסיטַאטס

 :ןרעװ טכַארטַאב ןפרַאד ןדיי רעװָאכָאטסנעשט סלַא

 ;וָאכָאטסנעשט ןיא ענעריובעג (

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד) .ענעסעזעגנײא-טלַא (2

 ;(המחלמ רעד רַאפ ווָאכָאטסנעשט

 וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,םיטילּפ

 ןוא ;ָאטעג רעניילק ןוא ָאטעג רעסיורג ןופ ןטייצ יד ןיא

 -עג ןטרָאּפסנַארט-סגנַאװצ ןיא ןענעז סָאװ ,ןדי יד 4

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעװָאכָאטסנעשט יד ןיא ןרָאװעג טכַארב
 .ָאטעג רעשזדָאל ןופ ןעוועג ןענעז ןטרָאּפסנַארט-סגנַאװצ יד

 -ַאק-ַאקסישזראקס ,עקארק ייב רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ,וװָאשאלּפ

 ,ןילבמעד ןוא וװוָאקָארטָאיּפ ,ןישזילב ,אננעימ

 -עג רעסיורג רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי לָאצ ענײמעגלַא יד

 ןענעז ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןוא ָאטעג רעניילק ,ָאט

 ןענעז 8.200 ןוא 50.000 ןענעז ןעמוקעגמוא ,58.200 ןעוועג

 .ןעײמרַא עטריאילַא יד ךרוד ןרָאװעג טײרפַאב

 ןרעפיצ ענעבעגעגנָא יד ןקיטעטשַאב סעלעבַאט ייווצ יד

 וװָאכָאטסנעשט ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ עלעבַאט

 תונברק לָאצ עטַאד

 150 -= -- -- קיטנָאמ רעקיטולב --- 4 .טּפעס ,9

 ןעגנוסישרעד עלעודיווידניא ,9

 200 -- -- -- -- רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןופ

 "נא ןוא סופיט ןופ ,טייקכעלברעטש ,0

 400 -- -- -- ןטייקנַארק עשימעדיּפע ערעד

 עטַאד

 יןסַאמ יד ןופ ביֹוהנָא רעד -- 22 .טּפעס ,2
 "רעד ןוא עקנילבערט ןייק סעיצַאטרָאּפעד
 ןסַאג יד ףיוא ןעגנוסיש
 -ןסַאמ יד ןופ גָאט רעטצעל -- 4 .טקָא
 א 05 סעיצַאטרָאּפעד

 -ישרעד ןּפורג ןוא עלעודיווידניא ,19432

 ,ןשינעטלעהַאב ןיא עטּפַאכעג ןופ ןעגנוס

 -- -- סרעקנוב ןוא סמעדיוב ,סרעלעק

 רעפמעק יד ןופ גנוסישרעד -- 4 רַאונַאי ,3

 שטיוועלעשיפ לדנעמ ןוא רענייפ אשזיא

 עכעלטנגוי ןופ גנוסישרעד -- 4 רַאונַאי

 ןדיי 500 ןופ עיצַאטרָאּפעד --- 4 רַאונַאי

 -סיוא "עיצקַא; רעד וצ קסמָאדַאר ןייק

 -- עקנילבערט ןייק ןרעוו וצ טלדיזעג

 ןוא םינקז ףיוא עיצקַא -- 5 רַאונַאי

 = א א נא א יא יא א רעדניק

 ןייק טקישעגקעװַא 7 ץרעמ
 25 ןישזילב

 ןייק טקישעגקעװַא -- 21 ץרעמ

 200 ןישזילב

 עג םידיחי ןענעז לָאצ רעד ןופ

 -- ןעמוקעגמוא .ןבעל םייב ןבילב

 -רַאּפ סקעז ןופ עיצוקעזקע -- 19 ץרעמ

 -גוסישרעד עלעודיווידניא ןוא רענַאזיט

 יי ייד יה יח == רעגַאל-לבעמ ןיא ןעג

 -עטניא רעד ףיוא עיצקַא -- 20 ץרעמ

 ןימלע תיב ןפיוא ןסָאשרעד :ץנעגיל

 םעד ןוא גנודליב רעשימעדַאקַא טימ ןדיי

 2 יא א א עא נא הוא טַאר-ןדיי

 -- ןַאב-טסָא ףיוא עיצקעלעס --- לירּפַא

 -יילק ןופ עיצַאדיװקיל -- 20-26 ינוי

 -ַאפעג ,ןעגנוסישרעד-ןסַאמ ,ָאטעג םענ

 -- -- -- ףמַאק-דנַאטשרעדיװ ןיא ענעל

 טייהרעקידעבעל טנערברַאפ -- 20 ילוי

 -גאסאה ןיא עיצקעלעס -- 20 ילוי

 תה יה יד חד יח הד יד == ןרעצלעּפ
 -ידלַאבירַאג ףיוא עיצקעלעס -- 20 ילוי

 היי יי יי = = = == == =- סַאג

 טרָאּפסנַארט םענעמוקעגנָא ןופ --- ילוי

 ןַאריט-יצַאנ רעד טָאה ןדיי רענילבמעד

 -- -- רעדניק ןסָאשרעד ,רעגַאלשנטרַאב

 ןיק ןדיי 1200 טריאוקַאווע -- .צעד

 ןוא דלַאוװנכוב ןייק רענעמ .דנַאלשטייד

 ןעמוקעגמוא .קורבסנעװַאר ןייק ןעיורפ

 תונברק לָאצ
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 עטַאד

 -.ברעטש  ןעגנוסישרעד עלעודיווידניא ,4

 ערעדנַא ןוא סופיט ןופ ןלַאפ-טייקכעל

 "עק טימ ןדיי עטּפַאכעג ,ןטייהקנַארק
 ןוא רענַאזיטרַאּפ ענעלַאפעג ,סעטרָאק

 , ךרוד ענעמוקעגמוא

 עיצַאוקַאװע סגנַאװצ -- 16:15 .נַאי ,5

 יד ןופ דנַאלשטייד ןייק ןטרָאּפסנַארט

 ,ואוקַאר ,ןרעצלעּפ ,גַאסַאה ןרעגַאל

 -ַאוצ -- ַאקנַאיװָאכָאטסנעשט ,ַאטרַאװ

 -- -- -- ןעמוקעגמוא .5.800 ןעמ

 תונברק לָאצ עניײמעגלַא

 תונברק לָאצ

 12 457 טי עי יי ".ק .א

2:00 

2::00 

 דיי רעװָאכָאטסנעשט עטיירפַאב יד ןופ עלעבַאט
 ךרוד טיירפַאב ,ָאכָאטסנעשט ןיא -- 17 .נַאי ,5

 5,200 -- -- ח- חד ך- ז- = == ײמרַא-.טעװָאס רעד
 ךרוד ,ןעזלעב-ןעגרעב ןיא -- 15 לירּפַא

 ,יימרַא רעשילגנע

 רעד ךרוד ,םייהקריט ןיא -- 27 לירּפַא

 ,יײמרַא רענַאקירעמַא

 רעד ךרוד ,גרעבכוב ןיא -- 1 יַאמ
 ,ײמרַא רענַאקירעמַא

 רעד ךרוד ,קורבסנעװַאר ןיא --- 5 יַאמ

 ,ײמרַא רעשיטעווָאס
 3,000 -- -- -- -- ןעמַאזוצ

 8,200 לכה-ךס

 רעד

 רעניילק רעד ןופ ןברוח ןכָאנ ןבילברַאפ זיא סָאד

 רעד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 עגנוריפסיוא עניימעגלַא

 םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןופ ןברוח םעניײמעגלַא םעד ןיא

 יד .תונברק 50.000 ןגָארטעגיײב וװָאכָאטסנעשט טָאטש יד טָאה

 טריטנעזערּפער ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענעז תונברק

 סָאד .םזיצַאנ ןגעק ףמַאק ןוא עיצידַארט עשידיי ,הנומא עשידיי

 סָאד -- ףמַאק ןוא עיצידַארט ,הנומא רעשידיי רַאפ ןעמוקמוא

 טקירד סָאװ ,השודק רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמרָאפ עטסכעה יד ןענעז

 "נגעלעג רעדעי ייב .םעה-שודק ןוא םשה-שודק ןיא סיוא ךיז

 ,םישודק ענעלַאפעג יד דובכ ןבעגּפָא טײלסדנַאל יד ןפרַאד טייה

 .ןדלעה ןוא רעריטרַאמ

 ,ןדלעה ןוא רעריטרַאמ ,םישודק ענעלַאפעג יד דובכ ןבעגּפָא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעמעלכָארּפ עלַא יד ןעלקיוורעדנַאנופ טסייה

 ,םוקמוא ןוא ףמַאק ,ןבעל רעייז טימ ןדנוברַאפ

 ןדלעה ןוא רעריטרַאמ ,םישודק ענעלַאפעג יד דובכ ןבעגּפָא

 סָאװ ,יד וצ גנוטכארַאפ עקיבייא ןקירדסיוא ,קיטייצכיילג ,טסייה

 :רַאפ ךיז ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ קנופ ןדעי ןרױלרַאפ ןבָאה

 -ַאיטסעב ַא ףיוא קידנדרָאמ ,ןרַאברַאב עקידהנושמ ןיא טלדנַאװ

 ןוא ןיז יד ,םזידַאס ןוא החיצר רעטסערג רעד טימ ,ןפוא ןשיל

 .םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט סָאד --- קלָאּפ ןשידיי ןופ רעטכעט

 1946 רָאי ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא םלוע'תיב רעטרעטשעצ



 ןייוונעזָאר יבצ

 ָאטעג רעווָאכָאטסנעשט ןיא קיײרטסירעגנוה רעד

 .א

 טעוװ סָאװ רעקירָאטסיה רעדעי

 ןבעל עכעלרעניא סָאד ןשרָאפ לָאמַא

 ךיז טעװ ,סָאטעג יד ןיא ןדיי יד ןופ

 -נגייא רעייז רעד ףיוא ןלשטשּפָא ןזומ

 ,עיצוטיטסניא:רעטעברַא רעקיטרַא

 -קע טָאה סָאװ ,*טַאר-רעטעברַא רעד,

 גירק ןטייווצ ןופ טייצ ןיא טריטסיס

 .ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןיא

 ןעוועג זיא טַאר-רעטעברַא רעד

 -רעק עטריזינַאגרָא עלַאגעלמוא ןַא

 -רַא-ןפַאלקש טנזיוט 5 רעביא ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ טפַאשרעּפ

 ,עלַאיצָאס עסיורג ַא טריפעגנָא טָאה ןוא ,ָאטעג רעד ןיא רעשעב

 דעד ןיא רעטעברַא יד ןשיוװצ טעברַא עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ

 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט

 -עי ןופ לטיּפַאק ךעלרעדנואוו ןייא ןרעוו טנָאמרעד ָאד לָאז

 ןכרוד זיא סָאװ ,קיירטס-רעגנוה רעד ,הפוקת רעשיאָארעה רענ

 -עג טליפעגכרוד גלָאפרעד טימ ןוא טריזינַאגרָא טַאר-רעטעברַא

 .ןרָאװ

 "טַאר-ןדיי; םעד ןגעק ןרָאװעג טריפעג זיא קיירטס רעד

 רַאפ ןעגנולייטעצ:סנבעל יד ץיזַאב ןייז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ

 ,טָאה "טַאר ןדיי; רעד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד

 רַאפ ,רעטעברַא-ןפַאלקש יד רַאפ ןגרָאז טפרַאדעג ,טשרמולכ

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעכעלגעמרַאפ יד רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד

 -רַא רעד ןופ טיײרפַאב ךיז ,?"טַאר-ןדיי; םוצ לָאצּפָא ןַא ךרוד

 ,טעב

 -לעזעג ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה סָאװ רענייא יו

 ךיא ליװ ,ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאש

 -רַאפ-סַאמ רעד ףיוא ןטנעמָאמ עשימרוטש ענעי ןבעגרעביא

 ,טרָאד .קיירטס:-רעגנוה ןופ גָאט ןיא רעטעברַא יד ןופ גנולמַאז

 ןוא תונעט ערעטיב יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סע ואוו

 ,קיירטס םענופ תוביס יד ןוא ,רעטעברַא יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 -רעדנוה .1941 ,רעבמעצעד שדוח ןיא גָאט ַא ןעוועג זיא סע

 סע ואוו ,לַאז-"יבכמ, םעד ןיא ןעמָארטש רעטעברַא עשידיי רעט

 ַא ךָאנ ןעמוק ייז .ןכיק-רעטעברַא יד ןופ ענייא ךיז טניפעג

 רעד ןופ ענעריורפעגכרוד ,עדימ ,טעברַא-ןפַאלקש גָאט ןרעווש

 -רעסַאו רעד ןופ רעטעברַא עשידיי ןעמוק סע .טלעק רעקיסייב

 -גנַאװצ ,דנַא ןוא "װָאקַאר, ןופ ,ןענַאבנזייא יד ןופ ,טפַאשטריוװו

 ןוא סיפ יד ףיוא ךיש-ץלָאה ןגָארט עלַא .ןקירבַאפ-רעטעברַא

 -נַארט ענעסירעצ ,עטלַא ,רעבייל ערעייז ףיוא ןגוצנָא ענעריּפַאּפ

 יד ןענעז ליפ ייב .ןעלטנַאמ ןעוועג לָאמַא ןענעז סָאװ ,סעט

 ערעייז סױרַא ךיז ןעעז סע ןוא ןסירעצ םישובלמ ענעריּפַאּפ

 .רעבייל עטעקַאנ

 טרעדנוה עכעלטע ןעמעננײרַא םיוק ןעק רעכלעוו לָאז רעד

 ןקיּפעק-טנזיױט רעביא ןַא ןופ טליפעגנָא דלַאב טרעוו ,ןָאזרעּפ

 .םלוע

 טנזיוט 2 רעביא סױרַא גָאט ןדעי טיג סָאװ ,ךיק רעד ןיא

 -נוה עטקירדעגנעמַאזוצ ַא .ןסעגעג טינ טנייה טרעוװ ,ןטייצלָאמ

 עקנַארק ,עסַאלב טימ ,טכַאמשרַאפ ָאד טציז ,עסַאמ עקירעג

 -עדָאפ ערעייז ןעניוועג וצ ענעסָאלשטנַא-ףיט רעבָא ,רעמינּפ

 ,ןעגנור

 ,טַאר-רעטעברַא ןופ רעציזרָאפ רעד טדער רעטשרע רעד

 -פיוא ןופ רעריפנָא סלַא רעטעּפש ןעמוקעגמוא) גנילבול השמ

 -ַאב ַא ּפָא טיג רע .(עקנילבערט רעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןיא דנַאטש

 דעװש יו טנָאמרעד רע .קיירטס ןופ גנַאג םעד ןגעוו טכיר

 ַא ןופ סולשַאב םעד ןסַאפ וצ םענייא ןדעי ייב ןעוועג זיא סע

 -שטנעמרעביא ,רעווש יו סייו רעדעי שטָאכ .קיירטס-רעגנוה

 סָאד .רעטעברַא יד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןענייז סע ,רעווש ךעל

 רשטנוא סעיניל:ןַאב ןגיילרַאפ םייב רֶעדָא ,רעסַאו ןיא ןטעברַא

 ןפיוא שובלמ ןכעלשטנעמ ַא ןָא ,סיצַאנ יד ןופ ץימש-ןשטייב יד

 רעד וצ ןסע טינ ןוא ןרעגנוה-וצ ךָאנ ייברעד ןוא ,בייל

 ןוא בייו ןופ ןדייל יד ןעז ןעמוקמיײהַא םייב ןוא .טעז

 -עג יד ןעוועג עקַאט זיא סע זַא טנָאמרעד גנילבול ...רעדניק

 -ימַאפ-רעטעברַא יד ןופ ןרעגנוהרעטנוא םעד בילוצ זַא ,רַאפ

 ןעיורפ יד לייוו טושּפ .ןרעוו ןכָארבעג קיירטס רעד טעװ ,סעיל

 ענעפרָאװעגוצ לקיטש סָאד ןעמענ ןפרַאװ ךיז ןלעװ רעדניק ןוא

 -רעביא רעבָא טָאה קיירטס רעד .רעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ טיורב

 -סיוא רעטנזיוט יד ןופ רענייק .ןעגנוטרַאװרעד עלַא ןגיטשעג

 ןכערב טוװאורּפעג טינ טָאה ,סעילימַאפ-רעטעברַא עטרעגנוהעג

 ,קיירטס םעד

 ןפלָאהעג טשינ רָאג ןבָאה סע זַא ,ךיוא טנָאמרעד גנילבול

 ןעמענ טשינ טעװ סע רעוו זַא ,**טַאר-ןדייא ןופ סעקנושַארטס יד

 גנוקרעמַאב רעד ייב .ןגירק טשינ רעמ סע טעװ ,טיורב סָאד

 רעסעב ןלעוװ רימ; : ןפורעגסיוא סנירעקיירטס-ןעיורפ יד ןבָאה

 "! קיירטס םעד ןכערב רעדייא ,ןברַאטש

 םעד ןגעוו טדערעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה ןַאד

 םעד ןוא רעטעברַא-גנַאװצ יד ןשיווצ רָאפ טמוק סָאװ ףמַאק

 .קיירטס:רעגנוה ןופ תוביס יד ןגעוו ללכב ןוא ,*"טַאר-ןדיי;

 ןריפ -- ,טגָאזעג ךיא ןבָאה -- ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד --

 רעשירעדרעמ רעד סָאװ ,ןבעל רעייז רַאפ לגנַארעג ןקיטולב ַא
 ןופ ןבעל ןפיוא ןרעיול ןרַאפעג-טיוט .ןטכינרַאפ ליוװ טנַאּפוקָא
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 ווָא כָאט ס נע ש ט 48
 555,550 אריאאיאיאיירראאייריראריראעראראראיאיראררלאעיעירערראראאררארארארראלראראדראראלאררארררארארארעררארראזלארראראר ראבער עלי יט.

 ןבָאה לגנַארעג ןרעווש ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,ןסַאמ עשידיי יד

 טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאטש ןיא ןדיי עּפורג עניילק ַא

 םעד טפלעה ,"טַאר-ןדייא רעד ,עּפורג עקיזָאד יד ןוא ,אנוש ןופ

 -ניא יד ןטיהוצּפָא רָאנ יבַא ,תוריזג עשיצַאנ יד ןריפסיוא אנוש

 ןענעז ױזַא .ןדיי סַאלק ןכייר םעד ןופ ןבעל סָאד ןוא ןסערעט

 .טָאטש ןיא ןדיי יד ןגעק תוריזג עקיטציא-זיב עלַא זַא ,תודע רימ

 -עג ןבָאה ,.לג .ד .א ןרעגַאל-סגנוקישרַאפ ,טעברַא-גנַאװצ יו

 -עקלעפַאב עשידיי עמערָא יד ,ךעלסילשסיוא ,ןגָארטסיױא טזומ

 ָאּפַאטסעג רעד ןופ ףליה רעד טימ ,"רעלטַאר-ןדייא יד .גנור

 ןעמענ ייז .טָאטש ןיא ןדיי יד | פ ןבעל עשידיי סָאד ןשרעהַאב

 -לעפַאב רעצנַאג רעד רַאפ טלייטעגוצ טרעוו סָאװ ,זייּפש יד וצ

 יד ןופ .ןעזנייא םענעגייא ןפיוא סע ןלייטרַאפ ייז ןוא גנורעק

 ךיז ידכ דנָאפ-סטעברַא ןרַאפ טָאלצעגנייא ןרעוו סָאװ ,רעטלעג

 -וצסיוא טמיטשַאב זיא סָאװ ןוא טעברַא-גנַאװצ ןופ ןעיײרפַאב וצ

 -עזדנוא עלַא ףיוא .ָאטשינ ןובשח ןייק זיא ,רעטעברַא יד ןטלַאה

 -טנע ,ןובשח ַא ןבעגוצּפָא ןגעוו ,*טַאר-ןדיי , םוצ ןעגנורעדָאפ ער

 יד וצ רָאנ וצ יײיז ןלעטש ןובשח םעד זַא ,זדנוא ןעמ טרעפ

 זיב ןבָאה רימ סָאװ ,טיורב ןופ ןעגנולייטוצ יד .?ָאּפַאטסעג;

 ןטכייל םעד רַאפ גָאט ַא ַאקעד 40 ןופ טפמעקעגסיוא טציא

 רעד ןעק ,רעטעברַא ןרעווש םעד רַאפ ַאקעד 60 ןוא ,רעטעברַא

 ,תורקי ןסיורג םעד ייב ,ךָאװ ַא סעטָאלז 20 יד רַאפ רעטעברַא

 טשינ ןטסנידרַאפ ערעגָאמ ענייז טימ ןעק רע .ןפיוק טשינרָאג

 .רעדניק ןוא בייוו סָאד ,עילימַאפ יד ןזייּפש

 :רעבירעד ןענעז ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא

 -עברַא רעטכייל רַאפ סעיצַאר:טיורב יד ןרעכעה וצ (

 -- רעטעברַא ערעווש יד רַאפ ןוא .גָאט ַא אקעד 60 ףיוא -- רעט

 ; גָאט ַא ָאליק 1
 .ךָאװ ַא סעטָאלז 20 םומינימ ףיוא ןעניול יד ןרעכעה (2

 :רעטרעוו יד טימ טקידנערַאפ בָאה ךיא

 רעייז זיא ףמַאק רעד זַא ןייז רָאלק ןדעי רַאפ ףרַאד סע; --

 לייוו ,רערעווש ךָאנ ןרעוו טייצ רעד טימ טעוװ ןוא רערעווש ַא

 ףמַאק ןיא ןעלטימ יד ןביילקרעביא טשינ טעװ *טַאר-ןדיי, רעד

 -ָארד וליפַא טרעהעג ןיוש ןבָאה רימ .טפַאשרעטעברַא רעד ןגעק

 רעיײטשרָאפ-רעטעברַא יד ביוא זַא ,"רעלטַאר-ןדייג יד ןופ ןעגנוא

 ַא טימ ןכַאמ ייז ןעמ טעװ ,ןלעטשּפָא טשינ קיירטס םעד ןלעוו

 -עברַא רעזדנוא זַא ,רעכיז רעבָא ןענעז רימ .רעקירעדינ ּפָאל

 ןליוּפ ץנַאג ןיא טרַא ריא ןיא עקיצנייא יד ,עיצַאזינַאגרָא-רעט

 םוצ זיב ףמַאק ריא ןלעטשּפָא טשינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא טעוװו

 "! םזיצַאנ ןרעטצניפ םעד רעביא גיז

 רעייטשרָאפ רעטבילַאב רעד טרָאװ ַא ןעמונעג ןַאד טָאה סע

 לארשי רבח רעגנוי רעד ,רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט יד ייב

 ןוא ,המשנ ןוא ץרַאה טימ טדערעג טָאה רע .זיוהדליש רודגיבא

 ,ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ ןרָאװעג טסירגַאב רדסכ זיא רע

 רעד ןופ םיאנוש יד ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג טָאה זיוהדליש

 ?טַאר-ןדיי, םעד -- טפַאשרעטעברַא רעשידיי

 סלַא םיײהנעּפָא יכדרמ םירבח יד טדערעג ךָאנ ןבָאה סע

 -ָאקמיש ףלָאװ ןוא "ווָאקַאר, ןיא רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא (לארשי ןיא טציא ךיז טניפעג רע) שטיוו

 -רענָא רעייז טקירדעגסיוא םיא ךרוד ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא:ןַאב

 םעד ןופ ןריפ ןקיטומ רעייז רַאפ ,טַאר-רעטעברַא םוצ גנונעק

 -רַאיןַאב יד זַא ןבעגעגרעביא טָאה שטיוװָאקמיש ףלָאװ .קיירטס

 -סטעברַא םענײמעגלַא ןַא ןרימַאלקָארּפ וצ טיירג ןענעז רעטעב
 ןבעגעגכָאנ טשינ ןלעװ ןעגנורעדָאפ עלַאמינימ יד ביוא ,קיירטס

 .ןרעוו

 -רָאפ שטיווָאקמיש רבח רעד טָאה עדער ןייז ןופ ףוס םייב

 גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ןלָאז לַאז ןיא רעטעברַא יד זַא ,ןגָאלשעג

 ןופ ןלַאקָאל יד וצ עיצַארטסנַאמעד-טסעטָארּפ ַא ןיא ןזָאל ךיז

 .?טַאר-ןדייג

 -עג ןעמונעגנָא ןעמעלַא ןופ זיא גַאלשרָאפ רעקיזָאד רעד

 ןטנעמסידָאלּפַא עקישיור טימ ןרָאװ

 יד ךיז טָאה דנַאטשוצ ןקידנרָאצ-טגערעגפיוא ןַא ןיא ןוא

 ןירַא ,11 עעלַא ,?טַאר- דייא ןופ ןלַאקָאל יד וצ ןזָאלעג עסַאמ

 .ןרעמיצ עלַא טצעזַאב ןוא קינייװעניא

 ןופ ןרעירַאב יד ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ ךיוא טָאה סע

 ןכָארבעצ -- ןשיט:-ביירש יד .טרעטשעצ ןעוועג ןענייז לַאקָאל

 ןשיוװצ ןיא .ןליד יד ףיוא טײרּפשעצ ןענישַאמ:ביירש יד ןיא

 .םוידיזערּפ םוצ ריט יד ןסירעגפיוא רעטעברַא לייט ַא טָאה

 -רַא יד .רעדילגטימ:-םוידיזערּפ יד ןסעזעג ןענעז עכיילב-טיוט

 םוצ ןזָאל זדנוא טליװ ריא; :ןעיירשעג טימ ןײרַא ןענעז רעטעב

 טמוק זדנוא סָאװ טיורב סָאד זדנוא טיג !ןרעגנוהרַאפ טיוט

 ןיקסניּפאק וצ ןפָאלעגוצ זיא רעטעברַא ןייא *!טעברַא יד רַאפ

 -רעד ןוא טלסײרטעג ייז טימ ןוא טנעה ענייז טּפַאכעגנָא ןוא

 ןוא ןעיורפ ערעזדנוא; :ןיירַא םינּפ ןיא ןעירשעגניירַא ייב

 וצ טביור ריא ןוא טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ןרעוו רעדניק

 ביוא !טליײטעגוצ זדנוא טרעוו סע סָאװ ,טיורב לקיטש רעזדנוא

 רימ ןלעוו ,זדנוא טמוק סע סָאװ ןבעג טשינ זדנוא טעוװ ריא

 עטעשַאּפעגסױא יד רַאפ טעברַא-ןפַאלקש יד ןריפסיוא טשינ

 "! םורַא ָאד ךיז ןעיירד סָאװ ךעלעדניז

 ןעוו ,ןשינעעשעג עטסנרע וצ ןעמוקעג טמיטשַאב טלָאװ סע

 ,טַאר-רעטעברַא ןופ רעייטשרָאפ יד ןָא ךיילג טשינ ןעמוק סע

 :פױרַא ךיילג ךיז טָאה גנילבול רבח .גנילבול רבח ןטימ שארב

 -עג עמיטש רפקידרענוד ןייז טימ ןוא שיט ַא ףיוא טלעטשעג

 רעדיוו ךיז טָאה ָאד ןוא .ןשרעהַאב וצ ךיז רעטעברַא יד ןטעב

 -רָאפ-רעטעברַא יד ןופ סולפנייא רעקידלַאװג רעד ןזיװעגסױרַא

 -עברַא יד ןעוו ,ןליפעג עטמערוטשעצ יד ןופ ןטימ ןיא .רעייטש

 -בול רבח ,רעייטשרָאפ רעייז ןופ םיטש יד טרעהעג ןבָאה רעט

 ןבָאה עלַא .ליטש ןרָאװעג ךיילג זיא ,ןקיאורַאב וצ ךיז ,גניל

 ,דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז

 טוג יײטשרַאפ ךיא;/ ,טגָאזעג גנילבול רבח טָאה ,"םירבח;

 זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ליוו ךיא !ןרָאצ רעייא ןוא ןליפעג ערעייא

 -ָארּפ קיירטס:רעגנוה םעד ןבָאה רימ רעדייא טייצ עגנַאל ַא

 יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג ןיוש רימ ןבָאה ,טרימַאלל

 ןלָאז ייז ,טרילעּפַא ייז וצ ןבָאה רימ ןוא .'טַאר-ןדייי ןופ ןרעה

 רעבָא ,ןעגנורעדָאפ עטכערעג עלַאמינימ ערעזדנוא ןעמוקכָאנ

 ָאּפַאטשעג יד' .ערעזדנוא דייר עלַא ןפרָאװעגּפָא שיניצ ןבָאה ייז

 -נָא ןלעוװו רימ .טרעפטנעעג זדנוא ייז ןבָאה ,'זדנוא רעטניה זיא

 -עסנָאק עכלעוו ןסייו רימ שטָאכ ,קיירטס רעזדנוא טימ ןייג

 רָאג רימ ןבָאה טיוט םעד ץוח .ןייז ייברעד ןענעק סע ןצנעווק

 ןקיטציא ןיא ,םירבח ,ךייא ןופ גנַאלרַאפ ךיא .ןרילרַאפ וצ טשינ

 -טנעצָארּפ טרעדנוה :זיא סָאד ןוא .ךַאז ןייא טנעמָאמ ןטסנרע

 "-עלעד ערעסערג ַא ןײגנײרַא זומ סע .ןילּפיצסיד-רעטעברַא ןקיד

 ערעזדנוא ןגיילרָאפ ןוא ,"טַאר-ןדייא ןופ םוידיזערּפ םוצ עיצַאג

 יד ןיא ןטרַאװ ָאד ןלָאז רעטעברַא עקירעביא יד ןוא ,ןעגנורעדָאפ

 ".ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ טַאטלוער םעד ףיוא ,ןלַאז

 -ַאגעלעד ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טרָא ןפיוא דלַאב זיא סע

 -רעטעברַא םעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ עיצ

 .טַאר

 עשימרוטש יד טרעיודעג ןבָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב



 49 ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא קיירטסירעגנוה רעד

 -רַאפ טגנידַאבמוא ןבָאה רעדילגטימ-טַאר-ןדיי יד .ןעגנולדנַאהרַאפ

 ןיפ ןלַאקָאל יד ןזָאלרַאפ לָאז עסַאמ:רעטעברַא יד זַא טגנַאל

 ,רָארעט ַא רעטנוא ןעלדנַאהרַאפ טשינ ליוו רע לייוו ,?טַאר-ןדייג

 ייב ןבילבעג טנשקערַאפ רעבָא ןענעז רעיײטשרָאפ-רעטעברַא יד

 ,ָאטשינ זיא עסַאמ יד ןעוו זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .סולשַאב רעייז

 ַא רעטנוא ןטלַאהעג עיצַאגעלעד יד ,רעהַא זיב יװ ,ןעמ טלָאװ

 "עג ןסירעגרעביא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןענעז לָאמ ליפ .רָארעט

 .ןריפ טשינרָאג וצ ןלעוװ ייז זַא טכודעגסיוא ךיז טָאה סע .,ןרָאװ

 טָאה ,?טַאר-ןדיי, ןופ ,רענילרעב ,"רעלטימרַאפ, רעקידנעטש רעד

 ןייגוצנייא רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ףיוא ןקריוו טוואורּפעג

 -רַא יד .ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה סע .ןסימָארּפמָאק ףיוא

 ערעייז ייב ןזייא ןוא לָאטש ןענַאטשעג ןענעז רעײטשרָאפ-רעטעב

 -ַארַאכ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןשיווצניא ןענעז סע .ןעגנורעדָאפ

 רעדניזַאב ןיא ,רעיײיטשרָאפ-רעטעברַא יד ןופ רעדנוזַאב ,ןעגנוט

 -וגרַא ןופ ןהעש עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע ןוא .רעלטַאר-ןדוי יד ןופ

 -עגכָאנ ?טַאר-ןדיי; רעד זיא ,ןריטנעמוגרַא-ןגעק ןוא ןריטנעמ

 .רעטעברַא יד ןופ ןעגנורעדָאפ עטלעטשעגסױרַא עלַא יד ןעמוק

 טלָאמעד טָאה קיירטס-רעגנוה ןופ גלָאפרעד רעקיזָאד רעד

 -רעטעברַא ןופ ןעזנָא ןוא שזיטסערּפ םעד ןביוהעג ליפ רעייז

 װָאכָאטסנעשט ןיא גורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ייב טַאר

 ןיפ הלשממ רעמַאזיורג רעד רעטנוא געט עקירעיורט ענעי ןיא

 .ןרַאברַאב -יצַאנ עקיטולב יד

 ןָאכָאטסנעשט ןיא טַארירעטעברַא ץעעװ

 א

0 

 ,תוליהק עשידיי ערעדנַא ךס ַא יוװ ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש יד

 "יו עטריזינַאגרָא עקרַאטש ַא טַאהעג גירק ןופ טייצ ןיא טָאה

 ןיא -- ןפורעג ןוא טקעװעג טָאה סָאװ ,גניגעװַאב-דנַאטשרעד

 -עקלעפַאב עשידיי יד -- ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב עטסמַאזיורג יד

 .םזיצַאנ ןגעק ףמַאק םוצ גניר

 ןַא ןעמענרַאפ רעדנוזַאב רָאג רעבָא טעװ ווָאכָאטסנעשט

 ןלױּפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןָאנביױא

 טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעלַאגעלמוא רעקיטרַאנגיא דיא טימ

 טָאה סָאװ טפַאשרעּפרעק ַא ,?טַאר-רעטעברַא רעד, ןפורעג ךיז

 ןיא רעטעברַא-סגנַאװצ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד ןטָארטרַאפ

 .ָאטעג

 -ץר ַא יו ןעמוקעג זיא ,רעטעברַא ןופ ךיז ןריזינַאגרָא סָאד

 ,גירק ןיפ בױהנָא ןיא גנונדדָארַאפ רעשיצַאנ רעד ןופ טַאטליז

 16 ןופ רעטלע ןיא רענעמ עשידיי רַאפ טעברַא-סגנַאװצ ןגעוו

 .רָאי 60 זיב

 ןומ דיי רעדעי לָאז סע ךָאװ ןיא געט ליפיוו ,טייצ יד

 -ַאב יד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ,טעברַא-סגנַאװצ יד ןריפסיוא

 יד ןבָאה עכלעוו ןענַאגרָא-טכַאמ עקיטרָא יד ןופ ןשינעפרעד

 ןעדוי, םעד טלעטשעגוצ רעטעברַא-ןפַאלקש לָאצ עטגנַאלרַאּכ

 -- תודיזג עשישטייד עלַא ןופ רעריפסיוא סלַא ,טָאה סָאװ ,?טַאר

 עשידיי לָאצ עטגנַאלרַאפ יד ןופ רעלעטשוצ רעד ןייז טפרַאדעג

 .ןענַאגרָא-טכַאמ עשיצַאנ יד וצ רעטעברַא-סגנַאוװצ

 -פיורַא הריזג ערעווש עקיזָאד יד טָאה "טאר -ןעדייפ רעד

 ,רעמערָא רעד ןופ סעצײלּפ יד ףיוא ךעלסילשסיוא ןפרָאװעג

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי דעקידנטעברַא

 רעכלעוו טייל ,םעטסיס ַא ןפַאשעג טָאה ?טַאר-ןעדויק רעד

 -עג ךיז עמוס רעסיוועג ַא רַאפ טָאה דיי רעכעלגעמרַאפ רעדעי

 ,ןעמוקעגסיוא זיא סע .טעברַא-סגנַאװצ רעד ןופ ןפיוקסיוא טנעק

 םעד רַאפ ןטעברַא טזומעג טָאה רעטעברַא רעמערָא רעד זַא

 רעד וצ עקנַארק ןעמונעג ןעמ טָאה זיולב טשינ .ןכעלגעמרַאפ

 ,עטניזעג יד ןופ לָאצ יד ןקעד טפרַאדעג טָאה ןעמ לייוו ,טעברַא

 יד ןעמינעג טָאה ןעמ רָאנ ,טלעג רַאפ טײרפַאב טָאה ןעמ סָאװ

 רעד ךרוד ןענייז עכלעוו ,סעילימַאפ ןופ סרעזייּפש עקיצנייא

 ןדעי ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא קידנעטשלופ ,טעברַאיגנַאװצ

 ױזַא ,בור סָאד .זיא ןעגנורעקלעפַאב עשידיי יד .לַאווק-הסנרּפ

 ,טיוט-רעגנוה ַא וצ ןרָאװעג טכַאזרוארַאפ ,םורָא

 טנזױט ןופ סעּפורג עטשרע יד ןעייג ,1940 ,גנילירפ

 ךייט םעד ןרילוגער םייב טעברַא-גנַאװצ רעד יצ רענעמ עשידיי

 ןופ טיײלגַאב זיא עכלעוו טעברַא-גנַאװצ עקיזָאד יד .ַאטרַאװ

 טימ טגנערב ,סיצַאנ יד דצמ ןעגנוקינייּפ עשיזיפ ןוא עשילַארָאמ

 -ַאב רעשידיי רעד ייב האנש ןוא גנוגערפיוא ןקיטלַאוװעג ַא ךיז

 ןגעק ךיוא רָאנ ,רעקינייּפ עשיצַאנ יד ןגעק רָאנ טשינ גנורעקלעפ

 ןפלעה עכלעוו ,דעלטַאר-ןדוי יד ,תוריזג יד ןופ רעריפסיוא יז

 ןדיי יד ןופ ןטארסיוא רעד ןיא סיצַאנ יד יצ

 ַא טלעטשעג ןבָאה ןדיי ואוו ,ןליוּפ ןיא טעטש עלַא ןיא יו

 וָאכָאטסנעשט ןיא ךיוא טמ.ק ,סיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ

 -טנגוי עשיצולח יד ןופ דנַאטשרעדיװ וצ ףור רעטשרע רעד

 רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ

 -רעטעברַא ןופ םוקפיוא רעד ךיז טריטַאד ,1940 ,יַאמ ןופ

 -עה יד ןופ ענייא ןבירשרַאפ טָאה סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טַאר

 -דנַאטשרעדיװ םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעלטיּפַאק עטסשיאָאר

 .סָאטעג יד ןיא ןדיי יד ןופ ףמַאק

 -עג ַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רעכלעוו טַאר:רעטעברַא רעד

 טנזיוט ףניפ רעביא יד ן.פ טלייוועגסיוא ,טפַאשרעּפרעק עטלייוו

 טַאהעג ןבָאה ןרעוו וצ טלייוועג ןוא ןלייוו וצ) .דעטעברַא-ןפַאלקש

 ןעוועג ןכָאװ ייווצ ןענייז עכלעוו רעטעברַא ןפַאלקש יד רָאנ טכער

 עּפורג עדעי ,לָאצּפָא סדילגטימ םעד טלָאצעג ןוא רעדילגטיט

 ,טַאר םוצ רעייטשרָאפ ַא טקישעג טָאה רעטעברַא קיצפופ ןוכ

 -יזערּפ ןוא עוויטוקעזקע יד טלייועגסיוא ךָאנרעד טָאה סָאװ

 ,(םויד

 -ניא-ספליה ענעגייא טדיזינַאגרָא טָאה טַאר-דעטעברַא רעד

 -האוולה ַא ,דנָאפ ןדילַאװניא ןַא ,עסַאק-ןקנַארק ַא יו ,סעיצוטיטפ

 -רֶא טָאה-טַאר רעטעברַא רעד .ןכיק רעטעברַא ענעגייא ,עסַאק

 ,רָאכ-טנגוי ַא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד םענעגייא ןַא טריזינַאג

 ןיא םיצ ביק יד טריזינַאגרָא טָאה טַאר-דעטעברַא רעד

 ןוא גירק ןופ בייהנָא ןיא טריטסיסקע ןבָאה עכלעוו ,ווָאכָאטסנעשט

 םיצוביק יד ןלעטשפיוא ןופ קעווצ רעד .ןטלַאהעגסיוא זייוולייט יז
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 ןעוו ןּפורג עטריזינַאגרָא ןבָאה וצ ,רעשיטילָאּפ ןייר ַא ןעוועג זיא

 ַא טריפעג טָאה טַאר:רעטעברַא רעד .קיטיונ ןייז טעוװו סע

 -ימָאנָאקע יד ןרעסעברַאפ רַאפ טַאר-ןעדוי ןגעק ףמַאק ןקידרדסכ

 -ַאב זיא ףמַאק רעד .רעטעברַא-ןפַאלקש יד ןופ ןעגנוגנידַאב עש

 יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד:ןסַאמ ןוא ןקיירטס:-רעגנוה ןופ ןענַאטש

 .טַאר-ןעדיי ןופ ןלַאקָאל

 טריטסערַא טַאר-רעטעברַא ןופ סרעריּפנָא יד ןעננייז לָאמ ליפ
 ךרוד (ט עײלַא) הסיפת-ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג טצעזעגניײרַא ןוא

 .רעלטַאר-ןעדוי יד ןופ לעפַאב ןפיוא ײצילָאּפ רעשידיי רעד

 רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא

 רעקיטליגדנע רעד וצ זיב ןָא ביוהנָא ןופ ןענייז עיצוטיטסניא

 -עברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ,גנוטכינרַאפ

 -ילעיּפ רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ .גנוגעוװַאב-רעט

 ןעמוקעגמוא שידלעה רעטעּפש זיא סָאװ ,גנילבול השמ ,טסינויצ

 -פיוא עקנילבערט םעד ןיא רעריפנָא טּפיױוה יד ןופ רענייא סלַא

 ,דנַאטש

 ,רעבָא ,ןליו ןלױּפ ןקיטנייה ןיא רעשלעפ-עטכישעג יד

 -רַא עשיטסינויצ יד סָאװ לָאר יד ןריזימינימ זיירּפ ןדעי רַאפ

 ןופ ןרָאי עשיגַארט ענעי ןיא טליּפשעג טָאה גנוגעוװַאב-רעטעב

 .םוקמוא ןוא ןברוח

 -עג רַאפ רעטעלב, יד ןיא רענערב רעביל טביירש ײזַא

 תמא רעד, ּפָאק םעד רעטנוא ,1955 ,ינוי-רַאונַאי ןופ "עטכיש

 -רעטעברַא ןגעוו ןרעדנַא ןשיווצ ,*ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןגעוו

 ןופ טייקיטעט יד ןעלדנַאהַאב ןיימ ןיא; : 180 טייז ףיוא ,טַאר

 םעד זיולב טכַארטַאב ןיא ןעמונעג ךיא בָאה טַאר-רעטעברא

 טפַאשרעּפרעק רעקיזָאד רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא דָאירעּפ

 -סגנַאװצ עשיטקַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טשרעהַאב זיא יז טניז ןופ

 ןסיורג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד זיב ,1941 יַאמ ןופ ה"ד .רעטעברא

 ןַא סלַא טפַאשרעּפרעק עקיזָאד יד רעבָא זיא ןענַאטשנַא .ָאטעג

 ןעלטימרַאפ וצ ליצ םעד טַָאהעג טָאה עכלעוו ,שיצוטיטסניא

 ןעװעמַאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא רעטעבדַא יד טימ טַאר-ןעדוי ןשיווצ

 .?טַאר-ןעדוי ןגעק רעטעברַא יד ןופ ןרָאצ םעד

 -עג ןעוו זיא סע סָאװ ,לובליב רעטסכעלדנעש רעד זיא סע

 ןענייז עכלעוו סרעפמעק עשידיי עשידלעה ףיוא ןרָאװעג טכַאמ

 .ףמַאק ןיא ןלַאפעג
 ,לארשי ןיא ןוא עקירעמַא ןיא תודע ךָאנ ןבעל קילג םוצ

 טפַאשרעריפנָא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןויטקַא ןַא ןבָאה עכלעוו

 -.טינ סרענערב ןענעקיײלּפָא ןענעק ייז ןוא טַאר-רעטעברַא ןוכ

 ,דייר עקיטכיר

 עקיזָאד יד זיא ,1941 ,יַאמ טניז; זַא טגָאז רענערב ןעוו ןוא

 -ןפַאלקש עשיטקַאפ יד ךרוד טשרעהַאב ןרָאװעג עיצוטיטסניא

 טימ טינ טמיטש ןוא ,תמא טשינ סיואכרוד סָאד זיא ,"רעטעברַא

 גנואײטשטנַא רעד טניז ןופ זַא ךָאד זיא תמא רעד .ןטקַאפ יד

 עקיזָאד יד זיא ,עיצַאדיקיל רעד זיב ,טַאר:רעטעברַא םענופ

 -טימ עוויטקַא ןופ טעטיילעג ןוא טשרעהַאב ןעוועג עיצוטיטסניא

 לארשי ,גנילבול השמ יו ,ןטסינויצ-רעטעברַא ןופ רעדילג

 ןוא ,ץלָאהנערעב םייח ,שזאינשזאל םהרבא ,זיוהדליש רידגיבא
 .ערעדנַא

 יע : רענערב טגערפ ,180 טייז רעבלעז רעד ףיוא ,רעטייוו

 -טנע רע ןוא *? טַאר-רעטעברַא ןופ גנואײטשטנַא יד סיוא טעז

 : טרעפ

 סָאװ ,רעציזרָאפ טַאר-ןעדוי םענופ וויטַאיציניא רעד ףיוא;

 -עג-שיטסינויצ עכעלטע ןבָאה ,ןקסע רעשיטסינויצ ַא ןעוועג זיא

 ָארויב ןיא רעמיצ ַא טלייטעגוצ ןעמוקַאב רעטעברַא עטמיטש
 ךיז ןוא ןריטמַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ואוו ,טַאר"ןעדוי ןופ
 -ניא יד רַאפ ןגרָאז טעװ סָאװ ,טַאר-רעטעברַא סלַא טרעלקרעד
 ןסיורג ןופ גנואײטשטנַא רעד זיב ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעט
 טימ טריסשרעטניא טשינ ירמגל רעטעברַא יד ךיז ןבָאה ָאטענ
 ךיז ןבָאה ָאטעג ןסיורג ןיא טשרע ,עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד
 רעקיזָאד רעד טימ טריסערעטניארַאפ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד
 -רַא-סגנַאװצ יד ןשיווצ ןופ ןיהַא טקישעגניײרַא ,טפַאשרעּפרעק

 יד טרָאד ןבָאה עכלעוו ,םירבח עכעלטרָאװטנַארַאפ ענייז רעטעב

 -עקעג .טנעה ערעייז ןיא ןעמונעגרעביא עוויטַאיציניא עצנַאג

 -נָא טרָאד ןוא גנוטכיר רעקיטיונ רעד ןיא טייקיטעט יד טעווער

 .ָאטעג ןסיורג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד זיב טעברַא רעד טימ טריפעג

 ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ךיז ןבָאה רָאירעּפ ןקיזָאד םעד רַאפ

 -ײטרַאּפ עקידטלָאמַאד עניימ ןענופעג ךיוא ןיוש טַאר-רעטעברַא

 שטיװָאביקַאי לשמש ,רעקניליו לדנעמ ,טָארב םהרבא :םירבה

 ."דלעפנעזָאר קחצי ןוא

 םעד ןפַאש ליװ רענערב :ןרעוװ טנָאמרעד לָאמַא ךָאנ לָאז

 -סיױרַא ןעוועג ןענייז טַאר-רעטעברַא ןופ רעדנירג יד זַא קורדנייא

 םעד טעדנירגעג ןבָאה ייז ןוא ,רעציזרָאפ טַאר-ןעדוי ןופ דעפלעה

 סעכ םעד ןליטשוצנייא ידכ לעפַאב ןייז ףיוא טַאר-רעטעברַצ

 םירבח עטנכערעגסיוא ענייז ןעוו טשרע זַא ןוא רעטעברַא יד ןופ

 ןפייא ףױרַא עיצוטיטסניא-רעטעברַא יד זיא ,ןײרַא ןיהַא ןענייז

 :זַא ןלעטשטסעפ רעבירעד ליוו ךיא .געוו ןקיטכיר

 -טנַא זיא טַאר:רעטעברַא םעד ןפַאש ןופ קנַאדעג רעד (

 -עג ןטלַאהעגּפָא ןענייז עכלעוו ,ןעגנוציז עמייהעג ףייא ןענַאטש

 יד ןופ םירבח עוויטקַא ןופ ןעגנוניואוו עטַאװירּפ ןיא ןרָאװ

 יירעקורד רעד ןיא סרעדנוזַאב ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח

 ,גרעבנעטַאװ רבח ןופ

 רַאפ ךָאנ טריטסיזקע ןיוש טָאה טַאר-רעטעברַא רעד (2

 -מַאזרַאפ ןסַאמ עסיורג יד .ןריטמַא וצ לַאקָאל םעד ןעמוקַאב םעד

 ןפיוא ןיא ,22 עײלַא ,טַאר-ןעדוי ןופ ןלַאקָאל יד ןיא ןעגנול

 -סטעברַא רעד ןענופעג רעירפ ךיז טָאה סע ואוו ,6 עײלַא ףיוה

 .םעד ףיוא תודע ןגָאז ,טמא

 טייקידנעווטיונ ַא ןרָאװעג זיא לַאלָאל םעד ןעגניד סָאד (ג

 ןטעטייטקַא יד ןופ גנורעטיירכסייא רעקיטלַאװעג רעד בילוצ

 -ַאפ ערעייז ןוא רעטעברַא רעטנזיוט ןעמונעגמורַא ןבָאה עכלעוו

 -ַאב טשינ טַאר-רעטעברַא רעד טָאה לַאלָאל םעד ןיא .סעילי

 ןָא טיג סש יו ,רעציזרָאפ טַאר-ןעדוי ןופ טליײטעגוצ ןעמוק

 סנייא -- רַאפרעד טלָאצעג ןוא ןעגנודעג טָאה ןעמ רָאנ ,דענערב

 -סער ןופ רעמיטנגייא םוצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ןרעמיצ יד ןופ

 לגילפ ןטשרעטניה םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ןוא ןַארָאט

 ,טמַא-סטעברַא ןופ לַאקָאל ןופ

 -בלַאה סלַא רָאנ טריטסיזקע טָאה לַאקָאל רעקיזָאד רעד 4

 שוויטיקעזקע רעד ןופ ןעגנוציז יד רעבָא ,טנַאװ-ץוש עלַאגעל

 ןוא .ןעגנוניואוו עטַאוירּפ ןיא ןרָאװעג טריפעג רעטייוו ןענייז

 סרענערב ןעוו טייצ רעד ןיא ךיוא ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד

 עכלעוו ,םירבח עבלעז יד ,ןעגנוציז יד ייב ןעוועג ןענייז םירבוז

 .טַאר-רעטעברַא םעד טעווערעקעג ןבָאה ייז זַא ןָא טיג רענערב

 גנואײטשטנַא ןייז טניז ןופ טָאה טַאר:רעטעברַא רעד 5

 ןגעק ףמַאק ןקידתונשקע ןַא טריפעג גנוטכינרַאפ רעד וצ זיב

 .רעציזרָאפ ריא טימ שארב טַאריןעדוי

 -רעטעברַא ןיפ עוויטוקעזקע יד ןוא םוידיזערּפ סָאד (6

 ןופ רעדילגטימ ןופ טעטירָאיַאמ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא טַאר



 51 װַאכַאטסנעשט ןיא טַארירעטעברַא ןגעו

 ןופ טייצ עצנַאג יד ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד

 יד ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןוא טעטיילעג יז זיא ץנעטסיזקע ריא

 .ןטסילַאעדיא רעטעברַא עקיזָאז
 "דליש רידגיבא לארשי ,גנילבול השמ רעציזרָאפ רעד (

 לעפַאב ןפייא ןרָאװעג טריטסערַא לָאמ ליפ ןענייז דנא"א זיוה

 םעד ןפַאש ליו רענערב תעב ,טַארךעדוי ןופ רעציזרָאפ ןופ

 :-עברַא רעד זיא לעפַאב סרעציזרָאפ םעד ףיוא זַא קורדנייא

 .ןענַאטשטנַא רָאג טַאר-רעט

 לָאמנייק זיא ,טנָאמרעד רענערב ןעמעוו ,טָארב םהרבא (8

 טינ זיא רע לייוו ,טַאר:רעטעברַא ןופ דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ

 טימ ןעמַאזיצ רע טָאה ןגעקַאד .רעטעברַא-ןפַאלקש ןייק ןעוועג

 ןושרג ןיא ןַאמפיוק דוד .,גרעבנרינ עישוהי ,רעגניזעלש דוד

 רָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעכלעוו טַאר-ייב םוצ טרעהעג ןיקדנערפ

 ןבָאה טלָאװעג טָאה טַאר-רעטעברַא רעד .טכער-סגניטַארַאב טימ

 -עברַא עקידהמחלמירַאפ יד ןופ גניציטשרעטנוא עשילַארָאמ יד

 .רעוט-רעט

 ןעוועג ןענייז דלעפנעזָאר קחצי ןיא רעגניליו לדנעמ 6

 ןופ עוויטיקעזקש דעד וצ טרעהעג ןוא טַאר-רעטעברַא ןיא וויטקַא

 זיא סע ןוא עיצוטיטסניא רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז

 יד ןעו טשרע זַא ןרענערב ןופ גנוטּפױהַאב יד שלַאפ רעבירעד

 -רַא רעד זיא ,וויטקַא ןרָאװעג ןענייזפ םירבח עטנָאמרעדנביײא

 ."געוו ןקיטכיר ןפיוא ףױרַא טַאד-רעטעכ

 רע ,טַאר םוצ טרעהעג טָאה שטיװָאבוקַאיא לשמיש 0

 .םירבח עקידנריפנָא יד ןשיווצ ןעוועג טשינ לָאמנייק רעבָא זיא

 טנקייל טַאר-רעטעברַא ןגעוו ןביירש ןקידרעטייוו ןייז ןיא

 ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ טָאה טַאר-רעטעברַא רעד זַא רענערב

 ,טַארןטסטלע ןופ טנעמוקָאד ַא ףייא ךיז קידנפוררַאפ ,ןכיק

 טרעהעג ןבָאה ןכיק יד זַא ,טלעטשעגטסעפ זיא סע ןכלעוו טיול

 זיא רענערב דעביל זַא טגייצרעביא ןיב ךיא .טַאר-ןעדוי םוצ

 טנעקעג טינ טָאה לעיציפָא זַא ןסיוו וצ טשינ וויאַאנ ױזַא טשינ

 ,טַאר-רעטעברַא ןופ ןעמָאנ ןפי.א ךיק-רעטעברַא ןייק ןריטסיזקע

 רע .טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ לַאגעל ןעוועג טשינ זיא סָאװ

 זיא רעטעברַא יד ןופ קורד ןרעטנוא זַא ,ןײלַא ךָאד טביירש

 .ןכיק:רעטעבִדַא ןדנירג וצ ןעגנ'אווצעג ןעוועג טַאר-ןעדוי רעד

 ןרָאװעג טעטיײלעג ָאי ןענייז ןכיק יד זַא ,רעבָא זיא תמא רעד

 ערעדנַא ןוא ןטסיטנעד ,םיריױטקָאד ןופ רבק"ןסַאמ רעד
 1943 ,םירוּפ ,ענעמוקעגמוא ,ןלַאנַאיסעפָארּפ

 ןכיק יד ןיפ סרעטייל יד ןופ רענייא ןוא טַאר-רעטעברַא ןכרוד

 רעד ןוא ,לַאז-יבכמ ןיא דלעפנעזָאר קחצי רבח ןעוועג ךָאד זיא

 ,שזעסינשזאל םהרבא ןעוועג זיא ךיק רעטייווצ רעד ןופ רעטייל

 -עצ:טיורב יד יו טקנוּפ ,ןכיק יד רַאפ לטימ-סנבעל יד שטָאכ

 .טַאר ןעדוי ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןופ ןעמוקעג ןענייז ,ןעגנולייט

 טינ טָאה טַאר-רעטעברַא רעד זַא ןענעקיײלּפָא ךיוא ליוו רענערב

 ,רָאכ-טנגיי ןוא זײרקמַארד ןייק טַאהעג

 ַא טריטסיזקע טָאה סע זַא ןרעו טלעטשעגטסעפ סע לָאז

 םייח ןוא טרָאּפָאּפַאר םייח ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא זײדקמַארד

 ןופ "סניווװעג עסיורג סָאד,; ןופ גנוריפפיוא יד ןוא ,ךַאברָא

 רעקיטלַאװעג ַא ןעוװעג זיא ,12 עיײלַא לַאז ןיא ,םכילע םולש

 .גלָאפרעד

 ןט:טקַאב ןופ גנוטײל רעד רעטנוא רָאכ:טנגיי רעד ךיוא

 -ירעלטסניק עסיורג ַא ןבעגעג טָאה ,גרעבנעטַאװ בקעי טנעגיריד

 ."יבכמ /, ןופ לַאז ןיא סעיצַאטיצער ןוא גנַאזעג ן.פ גנוריפפיוא עש

 : דענערב רעביל וצ רעטרעוו עכעלנעזרעּפ עכעלטע ףוס םוצ

 ןופ רעביירש רעד יוװ ןענָאמרעד ,טמיטשַאב ,ךיז טעוװ ריא

 ,גנילב ל השמ ןכעלסעגרַאפמוא םעד טימ עמַאז צ ,תורוש יד

 -נָאק ןטלַאהעגּפָא ןוא "זאט ,, ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעג טּפָא ןענייז

 טייז ריא ןוא ,יקסרַאנַאק ר"ד ןוא רעניזָאר בקעי טימ ןצנערעפ

 רעד טמיטשַאב ךיז טעוו ריא .ןעוועג דנזעװנָא לָאמלייט ךיוא

 עשיניצידעמ ןריזינַאגרָא ןגעוו גרָאז עמַאזניימעג דעזדנ .א ןענָאמ

 -כירפיוא טונימ ַא ףיוא טייז .רעטעברַא-ךןפַאלקש יד רַאפ ףליה

 -ַאד גנוגערפיוא רעזדנוא ,ךיז טנָאמדעד ןוא ,ןילַא ךיז וצ קיט

 ריא טנעק יו .תורקפה רעייז ןיא רעלטַאר-ןדוי יד ןגעוו טלָאמ

 ןשטנעמ ףיוא םילובליב עכעלסעה עכלעזַא ןפרַאוװ ןוא ןעמוק טנייה

 דובכ ןשידיי ןרַאפ ףמַאק ןיא טרעפּפָאעג ןבעל רעייז ןבָאה עכלעיו

 טנייה ריא טנעק יו ? רעטעררַאפ עשידיי ןגעק ףמַאק ןיא ןוא

 -ייז; לארשי ישודק עקיזָאד יד זַא ל בליב ןקיטולב ַאזא ןפרַאיו

 רעטעברַא יד ןוא טַאר-ןעדוי ןשיוװצ רעלטימרַאפ ןרָאװעג ןענ

 "?רעטעברַא יד ןופ ןרָאצ םעד ןעװעמַאה וצ ידכ

 זַא ןקורדּפָא טלָאז ריא זַא ,רשוי ַא ןעוועג ,תמאב ,טלָאװ סע

 ןקיזָאד םעד ךיז ןופ ןעמענּפָארַא ן'א גנורעלקרעד עכעלטנפע

 ריא סַאװ גנוטּפײהַאב עתמא טשינ יד ןעיצקירוצ ןוא קעלפדנַאׂש

 .רעריטרַאמ עשידיי עכעלרע ףייא טכַאמעג טַאה

 ,םלוע'תיב רעװָאכָאטסנעשט ןופ ןַאקרַאּפ רעיינ
 רעקרָאי-ינ ןופ ףליה רעד טימ ,ןברוח ןכָאנ טיובעגפיוא

 טעטימָאק-ףילער רעװָאכָאטסנעשט

 רעד



 ָאגַאו המלש

 ...דרע רעד ןופ טײרש ענעמוקעגמוא יד ןופ טולב סָאד

 (...געמ עקיליורנ יד ןופ תונורכז ךעלטעלב)

 יד ןיא סע זיא ןעוועג ..

 טשרמולכ זיא סע ןעװ געט

 ַא ףיוא ןרָאװעג טפַאשעּפָא

 וצ הריוג יד טייצ רעצרוק

 טימ רעדנעב עסייוו יד ןגָארט

 עטכער יד ףיוא סדוד-ןגמ יד

 םעד ןופ ךיי רעדעי ,סמערַא

 ןופ רעדָא ,רעגַאל-סטעברַא

 עײלַא ,זיוה-רעקרעווטנַאה םעד
 ַא ןגָארקעג טציא טָאה 4 קעש ש ממש

 ףיוא טנרָאפ ןופ ןגָארט טזומעג טָאה רע סָאװ ,רעמונ םענעכעלב

 רענעכעלב רעקיזָאד רעד .לטנַאמ ןייז ןופ טייז רעטכער רעד

 ןעוועג שממ טלָאװ רע יו ןליפ וצ טכַאמעג דיי ןדעי טָאה רעמונ

 ןדיי עלַא ,רעירפ יו רערעווש ךָאנ ןרָאװעג זיא סע .רעכערברַאפ ַא

 טינ גנַאל טָאה סע .ןפַאלקש עלַאנַאיצַאנ ןעװעג טציא ןענייז

 ןדיי יד זַא ןלױּפַאב רעדיוו טָאה ןַאמטּפיױה רעד ןוא ,ןעמונעג

 יד טימ רעדנעבמערָא עסייוו יד ןגָארט ,רעירפ יוװ ,רעדיוו ןזומ

 -רַאפ טָאה ןַאמטּפיוה רעד .טעברַא רעד תעב וליפַא ,סדוד-ןגמ

 יד רַאפ ןעוועג רעטכייל זיא רעדנעבמערָא יד ןָא זַא ןענַאטש

 טריפעג ןגעלפ ײז תעב .ןעייר יד ןופ יײיגוצסױרַא לָאמ ַא ןדיי

 ןעוועג זיא ס;טד ,ןסַאג עשירַא יד ןיא -- ,ָאטעג ןרעסיוא ןרעוו

 ..ןדיי רַאפ טוג וצ סעּפע

 ןזָאלרַאפ וצ ,עיױעג טביולרעד טשינ זיא רעניואוונייא יד

 קנַארק קרַאטש זיא רעצעמע ןעוו ןדייס .זיוה-רעקרעװטנַאה סָאד

 ןשידיי םוצ טדנעװעג ךיז הלוח רעד טָאה טלָאמעד ,ןרָאװעג

 -עג ךיוא ,בגא ,טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ רעד ןופ ?רעטייל-ספליה,

 םעד ןכיוזַאב ןענעק וצ ,זיוה:רעקרעװטנַאה םעד ןיא טניואוו

 טגעלפ ןַאמײצילָאּפ רעשידיי ַא .רעגַאלסטעברַא םעד ןיא רעטקָאד

 ןוא רעטקָאד םוצ םיא ןריפ ,ןקנַארק םעד ןטיײלגַאב טלָאמעד

 זיוה:רעקרעװטנַאה םעד ןיא ,םײהַא הלוח םעד ןעגנערב קירוצ

 .ןײרַא

 -טנַאה םעד ןופ םענייא ןדעי זיא גָאט ןכרוד קיטנוז ןדעי

 רעדָא ,םיבורק ענייז ןכוזַאב וצ ןעוועג טביולרעד זיוה-רעקרעוו

 םעד ןיא ,טיזיוו ַאזַא ךָאנ .רעגַאלסטעברַא םעד ןיא עטנַאקַאב

 -עצ ןוא קנַארק ןעמוקקירוצ רעדעי טגעלפ ,גָאט-קיטנוז ןעיירפ

 םעד ןכוזַאב טלָאװעג קרַאטש ןגעווטסעדנופ בָאה ךיא ...ןכָארב

 ןייק זַא טליפעג סיורָאפ ןיא בָאה ךיא שטָאכ ,רעגַאל-סטעברַא

 בָאה ךיא ...ןבָאה טינ ךוזַאב ַאזַא ןופ ךיא לעװ ןגינעגרַאפ סיורג
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 ןױשרַאּפ ןעצ ךרע ןַא דיי עּפורג ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 -סטעברַא םעד ןטכַארטַאב קעװַא קיטנוז ַא ןיא ןענייז רימ ןוא

 .רעגַאל

 -עג ןבָאה רימ .טריפעג זדנוא טָאה ןַאמײצילָאּפ רעשידיי ַא

 ןטימ ןיא טנַאּפשעג ןבָאה רימ .ייר רעד ןיא ייווצ וצ ןייג טזומ

 -ָאֹּפ .עטָאלב רעד יא טעשטּפָאטעג ךיז ןוא ,דרעפ יד יװ געוו

 ,ןקילב עקיטליגכיילג טימ זדנוא ףיוא ןקוק ,ּפָא ךיז ןלעטש ןקַאיל

 .טשינ זדנוא ןסירגַאב רעבָא ,זדנוא ןענעקרעד םייוג עטנַאקַאב

 ךָאנ זדנוא ןעיירש ןוא לוק ןפיוא ךיוה ןכַאל ןקַאילָאּפ לייט ַא

 טימ ךיז ןעיירפ ייז יו טעז ןעמ ,םילוזלז ,רעטרעוו עסואימ

 ןעיירש ,ךָאנ זדנוא ןפיול םיצקש עשילױּפ .ןעזסיוא רעזדנוא

 ײצילָאּפ ןשידיי םעד ךיוא ןוא ,זדנוא ןקידיײלַאב ,ןרעדליּפ ןוא

 טגייוש ,ןַאמײצילָאּפ רעשידיי רעד ,"'רמוש; רעזדנוא .ןַאמ

 ןסַאג עשידיי יד ייברַאפ ןעייג רימ .טשינ רָאג ייז טרעפטנע ןוא

 יד ןענייז לייט ַא ייב ,ןפָא ןענייז רעביטש יד ןופ רעטצנעפ יד

 -צנעפ יד ןיפ ןעמַאר יד .םָארגָאּפ ַא ךָאנ יוװ ,טקַאהעגסיוא ןביוש

 .ךעלדנזייא ענעכַארבעצ ,ענעסירעגּפָא-בלַאה יד ףיוא ןעגנעה רעט

 .רעד ןוא ךיז ןגיוו ןעמַאר-רעטצנעפ יד ןוא ,טזָאלב טניוװ רעד

 ךָאנ ןעגנעה רעזייה לייט ַא ייב ,קילגמוא רעזדנוא ןופ ןלייצ

 ןוא ךיז ןענעפע ןריט .ייז טזָאלבעצ טניװ רעד .ןענידרַאג יד

 ךיוא .םערוטש ַא ןיא יו רעדיוו ךיז ןענעפע ייז .טקַאהרַאפ ןרעו

 ,ייז סָאװ ,ןרערט יד ןקיטש סע .קינייועניא טמערוטש רימ ןיא

 עז ךיא !רעביטש עשידיי יד ן פ טכַאמעג ןבָאה ,רעדרעמ יד

 -רָאּפ ןוא סעיפַארגָאטָאפ ,לבעמ רעקיטש ןגיל ןפיוה יד ףיוא

 יד ןריצַאב ןגעלפ סָאװ רעדליב יד סיוועג ןענייז סָאד ,טערמ

 -ייא ןוא עטנעָאנ ןופ ןטערטרָאּפ .רעביטש עשידיי ןופ טנעוו

 ,םירפס ןגיל סע ואוו סַאג ַא ייברַאפ רימ ןעייג טָא ןוא .ענעג

 ענעפרָאװעצ ,םיתילט ענעסירעצ ,םירודיס ,סארמג ,םישמוח

 ןגער ןכָאנ ןרעסַאו יד ןיא ךיז ןרעגלַאו ייז .תועוצר ,ןיליפת

 ןופ טערטרָאּפ ַא עדייבעג ַא ןופ רעיוט ַא רעביא רימ ןעעז טָא

 רעד .דרָאב רעיורג רעגנַאל ַא טימ ,דיי ןקידובכב ןטלַא ןַא

 עסיורג, יד ןבָאה סָאד .עטָאלב טימ טצירּפשַאב זיא טערטרָאּפ

 רעקיזָאד רעד טימ ןלייוורַאפ טלָאװעג ךיז ,רעדרעמ יד ,"ןדלעה

 םייב טסיופ יד לייב ךיא .ןדיי םעד ןופ טלַאטשעג רענייש

 עז טָא ןוא !רעדרעמ יד ןיא םקונ ךיז ייז ,טָאג ,יוא .ןענַאּפש

 סָאד .בוטש רעשידיי ַא ןופ טנרָאפ ןיא עלעגעוו-רעדניק ַא ךיא

 ךעלדער יד ןבעל ךיז טרעגלַאװ עקלַאיל ַא .קידייל זיא עלעגעוו

 "עוו סָאד יװ ,ןטייז עלַא ןופ ןעניר ןגער סנּפָארט .עלעגעוו ןופ
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 -עגוצ זיא סָאװ דניק ןפיוא ןרערט טימ טנייוועג טלָאװ עלעג

 עז ךיא ...ןרָאװעג טכַארבעגמוא ואוו ץעגרע ןוא ןרָאװעג ןעמונ

 טינ ןרעגלַאו ךיז םירישכמ:ךיק ערעדנַא ןוא ןעלסיש .,ּפעט

 ייעלעגעוו-רעדניק םעד ןופ טייוו

 השמ דניירפ ןטוג ןיימ ןופ זיוה סָאד ייברַאפ ךיא ייג טָא

 טפָא ךיז געלפ ךיא ואוו ,רעטצנעפ סָאד עז ךיא .םיובנעסונ

 רעבָא .םייה רעד ןיא ָאד זיא השמ יצ ןגערפ ןוא ןלעטשּפָא

 טניוו ןיא ןרעטַאלפ רעטצנעפ ןטסוּפ םענעפָא ןיא ןעגנַאהרָאפ יד

 ןיוש זיא רענייק ,רענייק זַא הרושב עצרַאוװש יד ןָא רימ ןגָאז ןוא

 השמ דניירפ רעטוג ןיימ רעמ ָאטשינ !ָאטשינ טרָאד בוטש ןיא

 םיא טימ ןעמַאזוצ זיא החּפשמ יד .עטסטנעָאנ ענייז ךיוא ןוא

 -נוה ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רעדרעמ יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגקעװַא

 דניירפ ןיימ ןוא !ןדיי עקידלושמוא רעװָאכָאטסנעשט רעטרעד

 רע !טסימיטּפָא רעתמא ןַא ,רעקיביולג ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא השמ

 יירטעג ןעוועג .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ריציפָא ןַא ןעוועג זיא

 -עג זדנוא ןופ ןדעי טָאה רע .ןטימעסיטנַא יד ץָארט ,דנַאל סָאד

 ,רעלטיה ןוא ,ןרעיוד טשינ גנַאל טעוו המחלמ יד זַא טסיירט

 שנייז ייב ןביילב טעװ רע .הלּפמ עסואימ ַא ןבָאה טעוװ ,ומש חמי

 ןיא ,קירוצ גנַאל טשינ ָאד טשרע !סעדער עשירעצעה ,עדליוו

 ןבָאה סיצַאנ יד זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,רוּפיכ-םוי רַאפ ןופ געט יד

 רעטוּפ רעד טימ ,רעדרעמ יד ,ייז טייג סע .ןָאט וצ ךיז טימ

 ןיא רעכיז רעקינייוו ןעועג זיא ,םירמ יורפ ןייז !ּפָארַא

 -עגקעווַא ןוז ןקירָאיףלעוװצ רעייז טָאה יז ןוא ,ףוס סרעלטיה

 -רעקרעװטנַאה םעד ןיא ,רעטסעװש עריא וצ זיוה ןופ טקיש

 ןוא דניירפ ןיימ ןוא ,ןבעל ןבילבעג לייוורעד זיא לגניי סָאד .זיוה

 עג טקישעגקעװַא רוּפיכ-םוי ךָאנ סנגרָאמוצ ןענייז יורפ ןייז

 ,עקנילבערט ןייק ןרָאװ

 ןוא רעמ ץלַא ךיז ןזייוו זדנוא רַאפ .רעטייוו ןענַאּפש רימ

 -- .רעבלעוועג ךיוא ,ןריט עטלארּפעגפיוא טימ רעזייה רעמ

 ןקַאילָאּפ יד .סעצילָאּפ עקידייל טימ ,עטלזגַאב ,עטביורעגסיוא

 סטוג-ןוא-בָאה עשידיי סָאד טביורעגסיוא !ןָאטעג סרעייז ןבָאה

 לסיב ןשידיי ןטלמַאזעגנָא םעד ןופ ןזָאלעגרעביא טשינ רָאג ןוא

 -קעװַא יד זַא רעכיז ןעוועג ןטלָאװ ,םיבנג יד ,ייז יוװ ,סנגייא

 ..ןעמוקקירוצ טשינ רעמ לָאמ ןייק ןיוש ןלעוװ ןדיי עטקישעג

 .?שיגרולַאטעמ, רעטנַאקַאב רעד וצ טנעָאנ וצ ןעמוק רימ

 יד ךרוד ,ןעוװעטַאר טפרַאדעג טשרמולכ טָאה סָאװ קירבַאפ יד

 -נןײרַא טשינ ןדיי רעטנזיוט ,?סּפַאש, עטנדרַאעגנייא-לעיצעּפפ

 טָאה ןַאמטּפיוה-טאטש רעד !ןיײרַא טנעה עשיצַאנ יד ןיא ןלַאפוצ

 יז ייב ןעמונעגוצ ןוא ןדיי יד ןרַאנוצּפָא ןזיוװַאב רָאג רעבָא

 ןעמעלַא ךָאנרעד ןוא ,סעטָאלז ןענָאילימ יד ןיא ,טלעג ,גנוריצ

 עמ; רעד ןופ ָאד ךיוא .עקנילבערט ןייק ןריפקעווַא טזָאלעג

 -ַאמ רעגנילדנעצ יד טריפעגסױרַא ךָאנ טציא ןרעוו ?שיגרולַאט

 -טנַאה עשידיי יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז סָאװ ןעניש

 .רעקרעוו

 טוט סָאװ .ּפעק ענעגױבעגּפָארַא טימ רעטייוו ןענַאּפש רימ

 טָאטש רעד ןופ לייט רעשיאיוג רעד יו ןעעז רימ ? ָאד ךיז

 עשיאיוג יד .טרעדנעעג טשינ ךיז ךס ןייק טָאה ווָאכָאטסנעשט

 רעביא יירפ ןוא קנַארפ טייג ןעמ .ןבעל טימ לופ ןענייז ןסַאג

 עטריפעג ,ענעגנַאפעג זדנוא רעסיוא ,ןדיי ןייק רָאנ .ןסַאג יד

 רעשידיי רעד זדנוא טריפ טָא ןוא !טשינ ןעמ טעז ,ףָאש יד יו

 ,ָאד ךיוא ."קרַאמ רעוװעשרַאװא םעניילק םעד וצ ןַאמיײצילָאּפ

 .קידיל ןוא טסוּפ םורַא ץלַא זיא ,סַאג עקטורק יד יו טקנוּפ

 ןטייוו ןופ ןיוש רימ ןעעזרעד טָא ןוא ! ןדיי ןָא ,רעזייה עקידייל

 קרַאמ רעניילק רעד ."רעגַאל-סטעברַא; םעד ןופ ןעגנומיוצּפָא יד

 ןעייטש רימ .רעגַאל-סטעברַא םענופ דלעפרָאפ סָאד שיטקַאפ זיא

 ךיז טזייווַאב סע .ץַאלּפןפַאלקש םעד ןופ רעיוט םייב ןיוש

 רעכיוה ַא ,רעציפָא ןַא ןופ םרָאפינוא ןַא ןיא ,שטייד ַא רענייא

 ,רענעסערפעגנָא ןַא ,ריזח ַא יו טעפ ,ןױשרַאּפ רעשישטייד

 עזיד דניז רעוא :יירשעג ַא טיג רע .קירוב ַא יו טיור ןוא

 -ידיי רעד ...(רעייגקידייל זדנוא ,רע טניימ סָאד) ? "רענעמ-לעמַאב

 םענופ זדנוא רע טריפ סָאד זַא ,םיא טעדלעמ ןַאמײצילָאּפ רעש

 רעד זַא ךיז ןסיוורעד רימ .רעטקָאד םוצ זיוה-רעקרעװטנַאה

 טזָאל רע .רעגַאל-סטעברַא םענופ ףעש רעד זיא שטייד רעקיזָאד

 ןיא ךיז ןעניפעג רימ .רעיוט םענעּפָא ,ןסיורג םעד ךרוד זדנוא

 ךיא .רעגַאל םעד םורַא ,עלָאמש ןוא עצרוק ,ךעלסעג רָאּפ יד

 רימ ףיוא טקוק רע .ןַאמײצילָאּפ ןשידיי ןטנַאקַאב ַא ןגעגַאב

 ךיא ;דוס ַא ,ליטש רעד ןיא ןייא רימ טמיור ןוא ,קיטכעדרַאפ

 -.סעג יד ןיא ָאד ןעײרדמורַא טינ ךיז ןוא ,קיטכיזרָאפ ןייז לָאז

 יד ןיא ןײגוצמורַא ןטָאברַאפ זיא'ס לייוו ,גָאט ןטימ ןיא ךעל

 .טכַאנרַאפ 5 זיב גָאטרַאפ 6 ןשיװצ ןעהעש יד ןיא ךעלסעג

 סָאװ ןדיי יד זיולב .ןטעברַא ןעמ זומ ןעהעש עקיזָאד יד ןיא

 .ךעלסעג יד ןיא גָאט ייב ןעניפעג ךיז ןגעמ ,טכַאנ ייב ןטעברַא

 עסייו עלעיצעּפס עכלעזַא עקַאט ןגָארט ןדיי עקיזָאד יד ןוא

 ַא טפערט ןעמ ביוא ."טכיש טכַאנ; :טפירשפיוא ןטימ רעדנעב

 טרעוװ ,גָאט ייב ךעלסעג יד ןיא ןטקיטפעשַאב ןייק טשינ ,ןדיי

 זַא ,רימ טלייצרעד ןַאמײצילַאּפ רעד .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד רע

 ןיא גָאט ייב ָאד טמוק ,טרַאהנעגעד ןַאמטּפױה רעד ,ןילַא רע

 ךיז טליופ רע ...רעייגקידייל ןדיי ןכוז טפָא רעייז ךעלסעג יד

 -געגעד טָאה טלמונַא .ןדיי ןכוז רעביטש יד ןיא ןײגוצמורַא טינ

 רענייא .טיילעגנוי עשידיי ייוצ בוטש ַא ןיא ןענופעג טרַאה

 טשינ רע טָאה םיא .טכיש-טכַאנ רעד ןיא טעברַאעג טָאה ייז ןופ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטייוצ רעד רעבָא ,טעּפעשטעג

 םעד ןיא ןריפּפָא ןסייהעג רע טָאה ,ןטעברַא ןענעק וצ קנַארק וצ

 ?שכַאװ רעשטיוד, רעד ןופ ףיוה ןפיוא טרָאד ןוא ,זיוה-יײצילָאּפ

 םיא ןיא ןוא טעקַאנ:םדָא ןָאטעגסיױא ןַאמנגנוי םעד ןעמ טָאה

 -רעדינַא זיא ןַאמרעגנוי רעקנַארק רעד .ןליוק ייווצ ןסָאשעגנײרַא

 ..ךעלקילבנגיוא טיוט ןלַאפעג

 + צ+ ++

 ןעמ טמענ ואו .תושעמ עלַא יד ןופ ףיוא רעדיוש ךיא

 -יב רעגײזַא יירד טציא זיא סע !ןגָארטוצרעביא ץלַא סָאד חכ

 םייהַא ךימ טריפ ןַאמיײצילָאּפ רעשידיי רעטנַאקַאב ןיימ .גָאט

 -ַאב זיא סָאװ זיוה םעד ןיא טניואו רע .בוטש ןיא ךיז וצ

 טימ ָאד ייז ןעניואוו עלַא .טײלײצילָאּפ עשידיי יד רַאפ טמיטש

 ןיא ןעניואו ענעעזעגנָא רעמ יד .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 .ןרעמיצ ענלצנייא ןיא ןטסיצילָאּפ ערענעלק יד ןוא .ןרעמיצ ייווצ

 -עטַאט סָאװ ייז ןופ ךס ַא ,רעדניק עשידיי זיוה םעד ןיא עז ךיא

 ןיילַא ייז רעדייא ןטסיצילָאּפ עשידיי יד ייב ןזָאלעג ןבָאה עמַאמ

 יד ןופ לרוג רעד .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז

 -מוא זיא ,ענעגייא יד ןופ וליפַא ןוא ,רעדניק עדמערפ עקיזָאד

 טעװ גנַאל זַא סייו רעדעי לייוו סיורג זיא גרָאז יד .טמיטשַאב

 טכַארט ןעמ ןוא .ןביילב ןזָאל טשינ רעדניק עניילק ןייק ָאד ןעמ

 .טייז רעשירַא רעד ףיוא רעכיג סָאװ ןעװעטַאר וצ ייז ױזַא יו

 טשינ .רעזייה עשירַא-שיליוּפ עכעלדניירפ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ייז

 ןזָאל טשינ טרַאהנעגעד ןַאמטּפוה רעד טעװ רעדניק יד זיולב

 טעװ שטייד ןרַאפ ָאד ןפַאלקש סָאװ ןדיי יד וליפַא רָאנ ,ןבעל
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 ןצנַאג םעד ןיא טינ טביולג רענייק .ןבעל ןזָאל טינ גנַאל רע

 ןגירקוצניירַא ,ײרערַאנּפָא זיולב זיא סָאד ."רעגַאל-סטעברַא;

 יו ןטלַאה ייז ןוא ,ןדיי רעמ סָאװ ךעלסעג עלָאמש יד ןיא רעהַא

 רעדָא ,רעירפ ןברַאטש וצ טּפשמרַאפ יװ ןענייז סָאװ ,ןטנַאטסערַא

 .רעטעּפש

 ַא ךיא רעהרעד בוטש ןיא ןַאמיײצילָאּפ םייב ױזַא קידנציז

 יורפ סנַאמיײצילָאּפ םעד .ריט רעד רעטניה שיורעג ןליטש

 וצ טגָאז יורפ יד יו רעה ךיא .ןַאמנגנוי ַא טימ ןײרַא טמוק

 -ני רעד ."ןביילברַאפ ָאד ןעק רעטָאפ רעייא ,טוג ,ונ, : םיא

 טנייה ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןדיי ןעצ יד ןופ רענייא זיא ןַאמרעג

 ךיז טזייווַאב סע ןוא לסיב ַא וצ טרַאװ ןַאמרעגנוי רעד .ןעמוקעג

 ןַא ךרוד ןײרַא זיא רע .טריזַארעגּפָא טַאלג ,דיי רערעטלע ןַא

 ןייא ךיז קוק ךיא .זיוה ןופ רעלעק םוצ טריפ סָאװ ריט רעדנַא

 לָאז רע ידכ .םינּפ ןטריזַארעגּפָא-טַאלג םעד טימ ןדיי םעד ןיא

 .ץרַאװש ףיוא טברַאפעג רָאה עיורג יד -- רעגניי ןקוקסיוא

 רעוו סיוא ןיפעג ךיא ,ָאי .טנַאקַאב רָאפ דיי רעד רימ טמוק סעּפע

 -עציוו רעקילָאמַא רעד ,ןַאמרעבליז סחנּפ זיא סָאד .זיא רע

 זיא סָאד .הליהק רעשידיי רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ רעציזרָאפ

 סחנּפ 'ר .דרָאב רעגנַאל ַא טימ ,דיי רעקידובכב רענייש ַא ןעוועג

 ,תורוחס:עירעטנַאלַאג ןופ טפעשעג סיורג ַא לָאמַא טַאהעג טָאה

 ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ארומ ַא זיא טציא ! ריבג ַא דיי ַא ןעוועג

 ,םיא ףיוא קידנקוק ןגיוא יד ןיא ןרערט רימ ןעמוק סע .םיא

 יםושח ,עטסנעש ערעזדנוא וצ ןָאטעג ןבָאה םיעשר יד סָאװ טָא

 טעז רע ןלַאפעג ןוא ןפמורשעגנייא יו !טָאטש ןיא ןדיי עטס

 השעמ עקילירג ןייא רעה ךיא ןוא ,ךיז ןדיירוצ רימ !סיוא

 ןייז טימ סחנּפ 'ר ךיז טזייווַאב טָא ןוא .רעטייווצ רעד ךָאנ

 רָאּפ ענייש ַא ןיוש רעלעק ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ייז .יור

 ןענייז עלַא .רעטכָאט ןייז זיא יורפ סנַאמײצילָאּפ םעד .ןכָאװ

 -סיוא ָאד ןענעק ןלעוו ייז גנַאל יוװ סייוו רעו .קערש סיורג ןיא

 ליוו ךיא ,דייר סרעטָאפ םייב ךיז טנייוועצ רעטכָאט יד ,ןטלַאה

 ָאטעג רעניילק רעטרעטשעצ רעד ןופ טנעמגַארפ ַא

 ןזיב ןטרַאוװאוצ רעבָא זומ ךיא .יורפ סעסחנּפ 'ר ןעז ןרעג ךיוא

 עטנַאקַאב ענעגייא יד רַאפ וליפַא ,ןטיה ךיז זומ ןעמ .טנווָא

 .רעטכָאט יד רימ טגָאז סָאד .ןדיי

 ךימ טָאה יורפ סעסחנּפ 'ר .ןעזעג יז ךיא בָאה טנוװָא ןיא

 ךיז קוק ךיא .םיוק ,םיוק -- יז ךיא רעבָא .טנעקרעד דלַאב

 -ךיוה-שידיגנ לָאמַא יד ןעקרעד ךיא זיב םינּפ ריא ןיא ןייא טוג

 רענעכָארבעצ ַא יז זיא טציא .יורפ ענייש עשיטַארקָאטסירַא

 ,סיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה סָאװ ,עטקינײּפרַאפ ַא .ןברַאש

 ןבעל טינ רעמ לי יז .טרינגיזער םעלַא ןופ ןיוש טָאה יז

 רעדניק עניילק יו ךיז ןענייוועצ ,יורפ ייז ןוא סחנּפ 'ר ,עדייב

 ךרוד דייר ערעייז רעה ךיא .ץרַאה ןיימ טסיירעצ ןייוועג רעייז ןוא

 -בערט ןייק ןדיי עלַא טימ ןייגטימ טפרַאדעג רעסעב :ןרערט

 רעטנַאקַאב ןיימ ,םעדייא רעד סָאװ סיוא ןיפעג ךיא ...עקניל

 םעד ןעװעטַאר וצ ידכ ןָאטעג ץלַא טָאה ,ןַאמײצילָאּפ רעשידיי

 ףיוא ןטלַאהַאבסיוא רעירפ ייז טָאה רע .רעגיווש ןוא רעווש

 ןגייא ןייז ,ןטייוצ םוצ טרָא ןייא ןופ ייז טריפעג ,סמעדיוב

 ןוא .ןעמרַאדנַאשז עשיצַאנ טפיוקעגרעביא ,טלעטשעגנייא ןבעל

 רעינ רעד ןיא טכַארבעגרעהַא ָאד ייז טָאה רע זיב ?טינ סָאװ

 יז לייו ןעמענ טינ גנוניואוו ןייק ייז רַאפ ןעק'מ .ָאטעג

 "ונ ןייק טינ ןבָאה .לַאגעלמוא ָאד ןענייז ייז ,טייל עטלַא ןענייז

 -ָאּפ יד ןופ לייט ַא ,ןטלַאהַאב רַאפרעד ךיז ןזומ ייז ןוא ,ןרעמ

 זיא גרָאז יד רעבָא .ןקוקרַאפ ייז רעבָא .םעד ןופ ןסייוו ןטסיציל

 ףוס-לכ-ףוס ןלעוו רעפלעהסיורַא ענייז טימ ןלזג רעד .סיורג

 .ןסישרעד ןעמעלַא ןוא ןלַאפַאב ןעמעלַא ָאד

 טינ גנַאל ןיוש טעװ המחלמ יד .ןטסיירט ייז וואורּפ ךיא

 "ור םעד ףיוא ןגָאלשעג ןרעוװ ןוא ןרילרַאפ םיעשר יד .,ןרעיוד

 יז ןעק ךיא סָאװ טסיירט עקיצנייא יד זיא סָאד .טנָארפ ןשיס

 ןלעו רימ יצ ןצרַאה ןיא לפייווצ ןײלַא ךיא שטָאכ .ןבעג

 ערעטצניפ יד רעביא גיז םעד ,גָאט ןכעלקילג םענעי ןבעלרעד

 ...ןרַאברַאב עשישטייד

 ןרַאוטָארט יד

 "גאסַאה , ןיא קַארַאב:-ןיואוו
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 רעקיטולב רעד ,טדרַאהנעגעד ,ןַאמטּפיױה רעשיצַאנ רעד

 -ָאטסנעשט ןיא ,עדנַאמָאק-גנוטָארסױא-ןדיי רעד ןופ רעריפנָא

 -מוא ןענייז סָאװ ,םיגירה יד ןעמַארוצּפָא ןליױפַאב טָאה --- ,ווָאכ

 יד סע זיא ןעוועג .סרעפלעהטימ ענייז ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג

 טריפעגכרוד טָאה ןוילת רעקיזָאד רעד סָאװ סעיצקַא עקירעיורט

 ,סנווױאיזַאג עקנילבערט ןיא ןדיי יד ןקישסױרַא םייב ,טָאטש ןיא

 רעד ןיא דלעפ קיטש ַא ןרָאװעג ןזיוועגנָא ייז זיא סע

 ןרעוו טייזרַאפ ןיא טרעקַארַאפ דימת טגעלפ סָאװ ,סַאג-עיװַאק

 ,ןפרַאװניײרַא בורג ַא ןיא טסימ עצנַאג סָאד ריא טעװ ָאד טָא;

 .טגָאזעג רע טָאה --

 ןטשרע ןיא ןבָאה רעריפנָא רעייז טימ טיילעגנוי עשידיי יד

 רעד ןגעוו טדערעג ךס ַא ,רעּפרעק ןטיוט ןדעי טנייװַאב גָאט

 קעויַא זיא גָאט רעטשרע רעד ןעוװו רעבָא .עידעגַארט רעסיורג

 רעבירג יד ןיא ייז ךרוד ןענעז םיגורה טרעדנוה עכעלטע ןוא

 ,טרעמעג ץלַא ךיז ןבָאה םיגורה יד ןוא ,ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא

 ײױזַא טקנוּפ .ןרָאװעג טניואוועגנייא םעלַא םעד טימ ייז ןענעז

 ןטעברַא ערעדנַא עלַא טימ יו

 -יא ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןרָאפעגמורַא ןענעז טיילעגנוי יד

 םיגורה טימ לופ ןגָאװ םעד טקַאּפעגנָא .ָאטעג ןופ ןסַאג יד רעב

 .סָאג עיװַאק ףיוא םלוע:תיב םעיינ םוצ טריפעגקעווַא ןוא

 רענלעז ַא יװ ןעגנַאגעג זיא ,ןגָאװ םייב טרַאה ,טייז ַא ןיא

 עקלאּפ רענעמוג ַא טימ ,טנַאיצילָאּפ רעשידיי רעד ,רעוועג טימ

 רע .תויול עליטש יד ןופ גנונעדרָא יד קידנטיהּפָא ,טנַאה ןיא

 ןוא ,ןגָאװ ןטימ דרעפ יד טגָאיעג ןשטנעמ ענייז טגָאיעג טָאה

 בורג ןיא רעלענש סָאװ םיתמ יד טלייאעגוצ ךיוא םורַא ױזַא

 זיא עטעגרהעג לָאצ יד .טייצ ןייק ןעועג טינ זיא סע .ןיירַא

 טזומעג טָאה טעברַא יד ןוא ןרָאװשג רעסערג העש רעדעי טימ

 .לענש ןייג

 ןייז טימ טניואוועגנייא ןרָאװעג דלַאב זיא טנַאיצילָאּפ רעד

 סרעּפרעק עטיוט יד ןופ חיר םעד טימ ךיוא זיא רע .טעברַא

 ןיא רעכעליזָאנ ענייז טדנעוועג טָאה רע .טניואוועגנייא ןרָאװעג

 עקירשיורט ןייז טליפרעד יױזַא ןוא ,טניוו ןופ גנוטכיר רעד

 עכלעוו ,ןכַאז ערעדנַא ןגעוו קידנטכַארט ,קיטליגכיילג עבַאגפיוא

 רע טָאה סנטסיימ .ןגיוא ענייז רַאפ טַאהעג קידנעטש טָאה רע

 ..טרעגנוהעג טָאה רע ךיוא לייוו ,טיורב ןגעוו טכַארטעג

 ןבילקעגנעמַאזוצ ןבָאה רענעגעװ ענייז עכלעוו ,עטיוט יד

 -נוב ןופ ,סרעלעק ןופ ,ןעגנוניואוו ןופ ,ןפיוה ןופ ,רעדלעפ ןופ

 ענייז ןופ טייו ןעוועג ןענעז ,רעטרע ערעדנַא ןופ ןיא סרעק

 ןקוק וצ רדסכ חכ טַאהעג טָאה עקידעבעל יד ןופ רעוו ,ןקילב

 יד ןופ ןשַאט יד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא ? םיגורה יד ףיוא

 -נַא ךרוד ןיוש ןענעז ,ךיז ףיוא ןגָארט עטיוט יד סָאװ רעדיילק

 -עג טינרָאג טרָאד ןיוש ןעק'מ .ןרָאװעג טקידיילעגסיוא ערעד

 .ןעניפ

 ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןַאד טנַאיצילָאּפ רעגנוי רעד טָאה ךָאד

 : דליב ַא

 רעּפרעק ַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה ןגָאװ ַא םענייא ןופ

 -נעגנעהּפָארַא ןוא ףיױרַא םינּפ ןטימ קידנגיל .יורפ רעגנוי ַא ןופ

 ,טבעלעג טלָאװ יז יו ןעזעגסיוא יז טָאה ,ןגָאװ םעד ןופ קיד

 "משרפ יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןלעוװ טלָאװ לדיימ עגנוי סָאד יוװ

 .סמערָא ערעייז ןופ ןוא סרעּפרעק עכעלנעמ עד

 ןבָאה ,דרע רעד וצ זיב קידנכיירגרעד ,רָאה עצרַאװש עריא

 -ילָאּפ ןופ ןגיוא יד .געוו ןטקיטולברַאפ ןרעביא טּפעלשעג ךיז

 א

 סע זיב טקוקעגנייא דליב ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןבָאה טנַאיצ

 םעד וצ ליפעג ךעלרעניא ןַא טקעװרעד םיא ןיא ךיז טָאה

 .ןנימ-רב ןשלדיימ םעד ןופ םינּפ םענייש ךעלנייוועגרעסיוא

 ןענעז ,ליומ סָאד ןרעיוא יד ,ןקַאב עריא ,רעּפרעק ריא

 -רַאװש עריא .ןרעדנַא םוצ סנייא שינָאמרַאה ךעלרעדנואוו ןעוועג

 ןַאמנגנוי םעד ףיוא טקוקעג ןוא ןפָא ןעוועג ןענעז ןגיוא עצ

 רענייק שטָאכ ןעירשעג יװ טָאה ליומ ענעּפָא עניילק סָאד

 שידיי ,עטצינשעגסיוא ,עניילק סָאד .טרעהעג טשינ לוק ריא טָאה

 ןָא ףייטש ןגיוצעגסיוא טציא ךיז טָאה לזענ ןגיובעגסיוא-טכייל

 .סָאמ ַא

 יז .ךליב םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ רעד

 רע .ןעייג םיגורה עלַא ןיהואוו ,טלעוו רענעי ףיוא קעװַא טייג

 עריא ןופ קילבנָא רעד .יירשעג ריא ךיז ןיא טרעהעג טָאה

 ןייק ןָאק סמערָא עריא ןופ ןעמרָאפ עשינָאמרַאה יד ,טנעה עסייוו

 טמענ, :ןטעבעג יװ ןבָאה טנעה יד .ןייג ןריולרַאפ טינ לָאמ

 "!' רעדרעמ יד ןופ המקנ

 ןעמענקעװַא טנעקעג טשינ טָאה טנַאיצילָאּפ רעגנוי רעד

 רע ןוא .טייקנייש רעשיגַארט רעקיזָאד רעד ןופ ןגיוא ענייז

 -נעטשרַאפ לדיימ רעגנוי רעד טימ ,םולח ַא ןיא יו ,ךיז טָאה

 : טקיד

 -ַאמעג ,וד ,טייקנייש ,וד ,ןעזעג ןגיוא ענייד ןבָאה סָאװ; ---

 םעד ןרָאװעג ןעגנואווצעג זיא ליומ ןייד ןעוו ,ןברק רעטרעט

 "? ןבעגוצסורַא ךיז ןופ יירשעג-טיוט

 ןבָאה --- ? ? רעניימ רעריפנָא ,וד ,ךימ וטסריפ ןיהואוו; ---

 סָאד ןוא ןקַאב עכיילב יד ,ןגיוא ענעפָא יד טגערפעג-קירוצ

 .טנעה עסייו ענייש יד טימ ליומ עשינָאמרַאה

 -תונמחרבמוא ,וד ,רימ טימ טינ דיילטימ ןייק וטסָאה; --

 ,קילגמוא ןיימ רַאפ ןעמענ המקנ טינ וטסעװ ?שטנעמ רעקיד

 -רעדינ ,וד ? אנוש ןקיטולב םעד ןופ תרשמ רעטמעשרַאפמוא ,וד

 ןרעקרַאטש ַא רַאפ ארומ טסָאה ,ןדחּפ ,וד .שטנעמ רעקיטכערט

 : !? ריד ןופ

 טָאה סָאװ ,דניק ַא ןופ ץרַאה סָאד יו טרעטיצ ץרַאה ןייד;,

 ןיימ וצ ,ףַאלקש ,וד ,וצ ךיז קוק .רַאה ןייז ןופ סעכ רַאפ ארומ

 "! קלָאפ ןיימ ןופ קילגמוא םוצ ןוא ,קילגמוא

 םעד ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד רעמ סָאװ

 ןבָארגעגנייא רעמ ךָאנ ןגיוא ענייז ךיז ןבָאה ,ךערּפשעג ןעמוטש

 טרעהעג טָאה רע .לדיימ רעטעדנעשעג רעד ןופ ןגיוא יד ןיא

 -קרַאטש עריא ףיוא קידנקוק .ןגָאלק שיגַארט ריא ,דייר עריא

 :ןגָאז יז טרעהעג יו רע טָאה ןעמערב עטציּפשעגנָא

 זר ענייש ַא יװ ,ןעמַאמ ןיימ ייב ,עביל ןופ סיוש ןיא;

 ןיא ןפָארטעגנָא בָאה ךיא סָאװ ףיוא ,ץלַא .ןסקָאװעג ךיא ןיב

 .רעד ךימ ריא טָאה סָאװרַאפ .קילג ןעוועג זיא ,ןבעל ןיימ

 ...? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ ..! רעדרעמ עקיטכערטרעדינ ? טעדרָאמ

 ! רעדרעמ יד ןָא המקנ וצ ןפורעג טָאה םורַא ץלַא

 לענש, :סיוא טיירש םרַאדנַאשז ַא .יירשעג ַא גנילצולּפ

 ../! טסימ סַאד קעװַא רעלענש טריפ ! ןערַאּכ

 ןבָאה שטייב רעד טימ ץימש ַא ןוא סעצייל יד טימ יצ ַא

 .בורג םוצ געוו םעד טרעלענשרַאפ

 עקידלושמוא יד .ןעלסיירט ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 ךיז ןוא ןטייז עלַא ןיא טלקייקעג ךיז ןבָאה םישודק יד ,םיגורה

 .ןגָאװ ןיא רעפיט טזָאלעגּפָארַא
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 .ןפרַאו ןביוהעגנָא ךיז טָאה לדיימ םעד ןופ ּפָאק רעד ךיוא

 ,טרעטנענרעד רעּפרעק םוצ ךיז ןבָאה טנעה ענייש יד

 טניוו רעד .טירט ענייז טרעלענשרַאפ טָאה טנַאיצילָאּפ רעד

 .טליקעגּפָא םינּפ טמַאלפעצ ןייז טָאה

 ףיוא ןטרַאו עכלעוו ,רעבירג ענעפָא יד ייב ןיוש ןענייז ייז

 ...ןגָאװ םעד

 יקסָאס .י

 ישא 1 "דר
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 רעד וצ טשינ וטסייג ןגרָאמ,, ---

 -יונ יד טימ ,ןעמוק טסעוװ .טעברַא

 ןופ ריטרַאװק רעד ןיא ,ןכַאז עטסקיט

 רעביא ביג .ירפ ןגרָאמ ,סניטויַאכ יד
 -ורג רעד ןופ ערעדנַא יד םעד ןגעוו

 ."עמ

 ,ללעפַאב רעד ןעוועג זיא סָאד

 -ָאק רעד ןופ "רעלדניברַאפ, ַא סָאװ

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה רוטַאדנעמ

 -עז רימ .ָאטעג רעד ןופ רעיוט םייב

 ."גַאסַאה, ןיא טעברַא רעד ןופ ןעמוקעגניײרַא סָאװ-רָאנ ןענ

 ,1943 רָאי םעד ןופ טנוװָא-גנילירפ רעירפ ַא ןעוועג זיא סע

 ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ ךעלסעג עלָאמש ענעטָארטעגסיױא יד ףיוא

 ,רעטעברַא ?טפָאלקש'וַאפ ןסַאמ יד גנַארדעג סיורג ןיא טּפוטשעג

 טעברַא רעשיזיפ רערעווש גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ ענעמוקעגקירוצ

 ךיא ךיוא .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד גנוגלָאפרַאפ רעקיטסייג ןוא

 ,לעפַאב רעטסאפעג-רָאלק רעבָא ,רעצרוק רעד .דימ ןעוועג ןיב

 רימ רַאפ זיא סע .טשירפעגּפָא ןוא טרעטנומעגפיוא ךימ טָאה

 ָאטעג יד ןזָאלרַאפ וצ ןטיירג ךיז ףרַאד ךיא זַא רָאלק ןעוועג

 רעדלעוו יד ןיא סעּפורג עקידנפמעק יד ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא

 ןזָאלרַאפ ןיוש טלָאזעג לָאמ ייווצ בָאה ךיא .ווָאכָאטסנעשט םורַא

 "עגכרוד "רעלדניברַאפ, יד ןענעז לָאמ סעדעי רעבָא .ָאטעג יד

 ןעוועג ןיב ךיא .ןײגסױרַא טנעקעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ןלַאפ

 ןוא םולשב ךרודַא ץלַא טעוװ לָאמ סָאד זַא ,גנונעפָאה טימ לוּכ

 .ָאטעג ןופ סױרַא רימ ןלעוװ ךעלדנע

 בוטש ןיא רימ וצ ףױרַא ךיא ןיב טירט עקילייא טימ

 טרָאד ןיוש בָאה ךיא ."רעזייה-גאסאה; ענעפורעג ױזַא יד ןיא

 ןגעוו טלייצרעד ךיילג בָאה ךיא ןעמעוו ,רעדורב ןיימ ןפָארטעג

 ,לעפַאב םעד
 ןבָאה סע .ןפָאלשנייא טנעקעג טשינ ךיא בָאה טכַאנ ענעי

 .רַאפ רעגנַאל-טשינ רעד ןופ רעדליב טבעוושעגכרוד רימ רַאפ

 בָאה ךיא .גנולפייווצרַאפ ןוא טעמוא ןופ רעדליב .טיײהנעגנַאג

 דניירפ ,רעטסעוװש ,ןרעטלע :עטסטנעָאנ עניימ ןגעוו טכַארטעג

 ַאזַא טימ טָאה רעדרעמ רעקיטולב רעד עכלעוו ,םירבח ןוא

 ןוא המקנ ןגעװ טכַארטעג בָאה ךיא .טעדרָאמעגסיוא תוירזכא

 רעד זיב ..ןעמוק טעוװ סָאװ טייהיירפ רעד ןגעוו טמיורטעג

 וצ ןפַאלקש יד טקעוװעג ןגרָאמירפ ןדעי טָאה סָאװ ,טײּפמָארט

 .טקעוועגפיוא ךימ טָאה ,טעברַא רעד

 .דרע טימ טקעדעגוצ ןרעוו עטיוט יד

 .סעידעגַארט יד ןענעז ןטָאשרַאפ

 !טבעל דרָאמ רעד רעבָא

 -יצַאנ יד ןופ תונברק עקידלושמוא יד ןופ טולב סָאד

 רעד ןופ ןעיירש וצ ןרעהפיוא טינ טעוו ןוא טיירש רעדרעמ

 א דר

 עיצַאזיל

 ךָאנ רעד ןיא ּפָארַא לענש ןענעז רעדורב ןיימ ןוא ךיא

 ץַאלּפ-למַאז םוצ ןייג וצ טָאטשנָא ,רעבָא ,סַאג רעלעקנוט-בלַאה

 ןענעז ,טעברַא רעד וצ רעטעברַא עלַא טימ ךיז ןזָאלוצסױרַא

 -עיצַאזיליבָאמ םוצ ,סַאג עקסרַאצנראג רעד ףיוא קעװַא עדייב רימ

 רעדירב יד ןופ גנוניואו רעד וצ ,עּפורג רעזדנוא ןופ טקנוּפ

 "רַאפ ךיז ןבָאה סע ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה סע .ןיטויַאכ

 -ףמַאק רעטקינייארַאפ רעד ןופ רעדילגטימ ,טיילעגנוי 25 טלמַאז

 טָאה ,עּפורג רעד ןופ רעריפ רעד ,ווָאנידאלאמ .עיצַאזינַאגרָא

 עקיטיונ יד ןבעגעגסױרַא רוטנַאדנעמאק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 וצ ךיז ןטעבעג ןוא ,ןריפוצפיוא ךיז ױזַא יו סעיצקורטסניא

 טשינ זדנוא ןיא לָאז ךַאװ עשישטייד יד ידכ ,קיאור ןטלַאהרַאפ

 ,גנורעדנע םוש ןייק ןעז

 ווָאנידאלאמ ."ןטָארד; יד ייב ןעוװעג זיא זיוה סניטויַאכ

 .דניברַאפ, יד יװ לענש ױזַא זַא ,טרעלקרעד ךיוא זדנוא טָאה

 "סורַא רימ ןלעװ ,ןעמוקנָא ןלעװ ַָאטעג טייז רענעי ןופ ?"רעל

 ,זײװסעּפורג ןייג

 ןסעזעג הרבח זיא ץַאלּפ רעיירפ ַא ןעוועג רָאנ זיא'ס ואוו

 .ןַאלּפ רעזדנוא ןגעוו טדערעג טייהרעליטש ןוא ןגעלעג רָאג רעדָא

 לקניוו ןייא ןופ .ענעביוהעג ַא רעייז ןעוועג זיא גנומיטש יד

 זייווכעלסיב .דיל-ספמַאק ַא ןופ ןוגינ רעליטש ַא טרעהעג ךיז טָאה

 עג ךיז טָאה ָאטעג רעד ןופ .קיטכיל ןצנַאג ןיא ןרָאװעג זיא

 קעװַא טַאהעג ןיוש ןענעז עלַא .טייקליטש עכעלמייהמוא ןַא ןגָארט

 רעשימטיר רעד ןגָארטרעד רָאנ ךיז טָאה סע .טעברַא רעד וצ

 ןטָארד עקידעכעטש טייז רענעי ףיוא ךַאװ רעד ןופ טָארט

 -ָאק רעד ןופ חילש ַא ןעמוקעגנָא זיא טייצ-גָאטימ םורַא

 ףיוא ןסע טגנערבעג זדנוא רַאפ טָאה רעכלעוו ,רוטנַאדנעמ

 זױלב רע טָאה ,7? סעיינ ךיז טרעה סָאװ; :סעגַארפ ערעזדנוא

 .דלודעג ןבָאה ןלָאז רימ ,טגָאזעג

 טָאה סע .ךיז ןעקשוש ןוא דייר ןיא ךרודַא זיא גָאט רעד

 קירוצ םַאזגנַאל ךיז טָאה ָאטעג יד .טנווָא רעד טרעטנענרעד ךיז

 רימ .רעצעלּפ-טעברַא יד ןופ עקידנעמוק-קירוצ יד טימ טליפעגנָא

 ,רעמיצ םעד ןיא עטשטעװקעגנעמַאזוצ ,טרַאװעג ןבָאה רעבָא

 סע ןוא רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע .לעפַאב ןקידרעטייוו ַא ףיוא

 ץלַא ,ליטש ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא
 םוצ לעּפַאב ןפיוא קידנטרַאװ ,טכאוועג ןבָאה רימ רָאנ .טּפָאלש

 ןסיוו טזָאלעג זדנוא ןעמ טָאה רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ ,שרַאמ

 זומ ןעמ --- ,ןעמוקעגנָא טשינ ךָאנ ןענעז "רעלדניברַאפ, יד זַא

 ,ןטרַאװ ןוא דלודעג ןבָאה
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 ןעועג זיא רעדיו .ןדניוװשרַאפ ןביוהעגנָא טָאה טכַאנ יד
 ןסיורד ןיא ןוא .טרַאװעג ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ .ןגרָאמירפ רעיורג
 רעד יצ ןפַאלקש יד טקעוװעג רעדיװ טײּפמָארט רעד טָאה
 -יישרַאפ יד וצ טרישרַאמעגּפָא יז ןבָאה עייר ךָאנ עייר .טעברַא
 .ליטש ןרָאװעג רעדיו זיא ָאטעג ןיא .רעצעלּפ -טעברַא ענעד
 ויא סעּפע זַא ,טליפעג ןבָאה רימ ...טרַאװעג ץלַא ןבָאה רימ ןוא
 עליטש ןעמוקעג ץלַא ןענעז רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ .ןעשעג
 .רעד ןיא "! דלודעג טָאה; : רעטרעוו-טסיירט ןוא ןעגנונרָאװ
 טרעטנענרעד סםַאזגנַאל גָאט רעד ךיז טָאה גנינַאּפש ןוא גניטרַאוװ
 עג ךעלדנע זדנוא ןעמ טָאה ריטנַאדנעמָאק רעד ןופ .ףוס םוצ
 -עז "רעלדניברַאפ, ערעזדנוא זַא ,העידי עקירעיורט יד טכַארב
 שרַאמסױרַא רעזדנוא ןוא עיסימ רעיײז טימ ןלַאפעגכרוד ןענ
 -רַאפ רימ ןבָאה עטרעיורטרַאפ .ןרעוװ טגײלעגּפָא םעד בילוצ זומ

 עבמָאב .? .א

 ןפיױלטנַא ןיימ

 טָאה סָאװ רענייא רעדעי

 זיא עקנילבערט ןיא טעברַאעג

 ןגעוו ןַאלּפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא

 םעד ןריפסיוא רעבָא ,ןפיולטנַא

 ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא ןַאלּפ

 ןעמ טָאה טשרעוצ .עבַאגפיוא

 ,טלעג ךס ַא רעייז ןבָאה טזומעג

 ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןגירק וצ ןכַאז עטסרעוװש יד

 -ץעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב לייוו

 רעדָא ,עטָאלז ןייא וליפַא ןענופ

 טָאה וצרעד ,ןסָאשרעד ךיילג םיא ןעמ טָאה ,ןכַאז-טרעוו ערעדנַא

 טָאה ןעמ לייוו ,ןפיײלטנַא וצ ןעמעוו טימ ןביילקסיוא טזומעג ןעמ

 ןֿפײױלטנַא ןגעוו ןזָאלוצסױרַא ליימ ןופ ערַאּפ יד טַאהעג ארומ

 ץלַא סָאד ןיוש ןעמ טָאה .טניירפ ןטוג ןטסעב םעד רַאפ וליפַא

 ױזַא יו ,ןבַאגפיוא עטסרעוװש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,טַאהעג

 .עקנילבערט ןיפ ךיז ןעעטַארסױרַא סָאד ןריפוצכרוד
 יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עּפורג ַא ןעוועג ןענייז רימ

 לאקזחי ,ןַאמפייק לשרעה ,ןײטשדלָאג שרעה :םירבח עקידנגלָאפ

 ,לַאהטנעזָאר לבייל ,שטיווָאקרעב לאיזחי ,ןַאמדייז קחצי ,ןַאמפיוק

 ,טסואוועג טָאה ןעמ יו ײזַא .ךיא ןוא רענזייא לקנַאי (גיצענש)

 טייצ וצ טייצ ןופ טרָאד ךיא בָאה רעריזירפ ַא ןיב ךיא זַא

 -רעבייא םעד ךיוא ןוא ,יקסװָאקַאר ןימינב ָאּפַאק םעד ןרָאשעג

 -עשזדנעי ןופ טמַאטשעג טָאה יקסווָאקַאר ָאּפַאק רעד .יילב ָאּפַאק

 ןעזעגסיוא בָאה ךיא לייוו ,טַאהעג ןרעג ךימ טָאה רע ןוא ,ווָאי

 ןופ ןפיױלטנַא ןפלָאהעג בָאה ךיא ןעמעוו ,רעדירב ַא סנייז יו

 טָאטש רעד ןופ עלַא ,ןשטנעמ 10 ךָאנ טימ ,עקנילבערט

 ףלע ןופ ,עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ זיא .,בגא .ווָאיעשזדנעי

 שובייל זיא סָאד ןוא ,רענייא רָאנ ןבעל ןבילבעג ,ןשטנעמ

 -תנידמ ןיא גָאט וצ טנייה ךיז טניפעג סָאװ ,עקסוועשעלּפ

 קעװַא קיריצ זיא רעדעי ןוא טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ םעד טזָאל

 ,ביטש ןיא ךיז וצ

 ןעייר יד ןיא ןעוועג ךייא ןיוש רימ ןענעז ,ירפ ,סנגרָאמוצ

 זיא םילח םענייש םעד ןופ .טעברַאןפַאלקש רעד וצ קירוצ

 ןלעו רימ זַא גנונעפָאה יד רעבָא ,ןרָאװעג טשינרָאג לייוורעד

 יד טימ ןקינייארַאפ ךיז ןוא ָאטעג יד ןזָאלרַאפ ףוס לכ ףיס

 ..ןריולרַאפ טשינ רימ ןבָאה ,רעדלעוו יד ןיא רעפמעק ערעדנַא

 יד ןזָאלרַאפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ןיא

 ןענעז סעּפורג יד .ןָאזרעּפ 10 זיב 5 ןופ סעּפורג עניילק ָאטעג

 רָאג .רעדלעוו יד ןיא טקינייארַאפ ןוא טריפעגרעביא ןרָאװעג

 עטסרעמ יד ,גנואיירפַאב יד טבעלרעד טָאה עּפורג עניילק ַא

 רימ .אנוש-יצַאנ םעד טימ ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןופ

 !קנעדנָא רעייז ןרע רימ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ייז ןלעוו

 עקנילבערט ןופ

 לָאז ךיא זַא ,ןסייהעג ךימ טָאה יקסװָאקַאר רעד טָא .לארשי

 בָאה ךיא ןוא ,קַארַאב ןיא ,טרָא סרעדורב ןייז ףיוא ןטעברַא

 ןענייז סָאװ יד ןופ טרָא םעד ףיוא ןַאמ ןעצ ךָאנ ןעמונעגניירַא

 ןעלמַאז וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ךיא בָאה טרָאד ,ןפָאלטנַא

 עטנָאמרעד ןביוא יד ,רימ ןבָאה ױזַא ,ןכַאזטרעװ ןוא טלעג

 ןסיועג א ןיא זיב .קַאזקור ןסיורג ַא ןיא טלמַאזעג ,עּפורג

 ! רימ ןפיױלטנַא טכַאנייב טנייה ;זַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה גָאט

 -גייא קַאזקור םעד טייקיטכיזרָאפ סיורג טימ ןבָאה רימ

 טמענ ןעמ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ,ערדלָאק ַא ןיא טלקיוװעג

 ערדלָאק ַא ןפָאלשעג ןענייז רימ ואוו ,ןײרַא קַארַאב ןיא טימ

 ןעוועג זיא סע ןעוו ,"לעּפַא, םעד ךָאנ .ךיז ןקעדוצוצ ףיוא

 טרַאשעגסױרַא רעכייב יד ףיוא ךיז רימ ןבָאה ,רעטצניפ רעייז

 ךָאנרעד .,ןַאמדיײז קחצי ןעוװעג זיא רעטשרע רעד .קַארַאב ןופ

 ַא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו .ךיא ןוא ,ןײטשדלָאג שרעה

 רעניאַארקוא ייווצ יו ,ןעזעג רימ ןבָאה קַארַאב ןופ רעטעמ 0

 זַא ןעזעג ןבָאה רימ ןעוװו ,ןענַאמדײז קחצי ףיוא ךיז ןפרַאװ

 ךיז רימ ןבָאה ,םיא טימ ןדער רָאנ ,םיא ףיוא טינ ןסיש ייז

 ןעמוקעגניײרַא ייז ןענייז ךיילג ןוא ןײרַא קַארַאב ןיא ןגיוצעגקירוצ

 -ָאק םעד ןלױפַאב ןבָאה ןוא ןענַאמדייז קחצי טימ קַארַאב ןיא

 ,עשרַאװ ןופ דיי רעטדמשעג ַא ןעוועג זיא סָאד) טנַאדנעמ

 ןלָאז ןשטנעמ קַארַאב רעצנַאג רעד זַא ,(יקסנעלַאג רינישזניא

 טָאה ןעמוקעגסױרַא ןענייז רימ ןעוו .ץַאלּפ ןפיוא ןײגסױרַא

 רעניאַארקוא ייוצ יד ןוא ריפ וצ טלעטשעגסיוא זדנוא ןעמ

 זיא סע ךָאנ רעוװ ןגָאז לָאז רע ןענַאמדיײז טריפעגסױרַא ןבָאה

 ןבעגעגסיוא טינ םענייק טָאה ןַאמדייז רעבָא ,םיא טימ ןעוועג

 ןוא טנַאדנעמָאק םעד טימ טדערעג סעּפע ייז ןבָאה עלייוו ַא

 ןײרַא קַארַאב ןיא קירוצ ןעמעלַא ןלױפַאב ייז ןבָאה םעדכָאנ

 ןבָאה ייז סָאװ טלעג טימ קַאז רעד זַא ,סיוא טעז .ןייג וצ

 טינ ןבָאה ייז ןוא טקָאלעג ייז טָאה ןענַאמדייז ייב ןעמונעגוצ

 .".ס-.סע עשטייד יד ןדלָאמעג
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 ןביוהעגנָא רעדיו רימ ןבָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא

 רעדיו ןבָאה רימ .ןפיולטנַא וצ טרינַאלּפ ןוא טלעג ןעלמַאז

 לַאהטנעזָאר לבייל וצ טמוק .טלעג טימ קַאז ןשּפיה ַא טַאהעג

 .טלעג טימ קַאזקור ןבלַאה ַא ליו רע זַא ,רימ וצ טגָאז ןוא

 עסיורג וצ ַא ןענייז רימ זַא ןוא ,רעװעשרַאװ ַא טימ טפיולטנַא רע

 םעד טסייוו רעװעשרַאװ רעד זַא ,ןעניפעגסיוא טָאה רע .עּפורג

 שרעה טימ טדערעגכרוד ךיז בָאה ךיא .ןפיולטנַא וצ ואוו געוו

 ,טגָאזעג רימ שרעה טָאה .ןָאט לָאז ךיא סָאװ .,ןענײטשדלָאג

 ױזַא ןוא .טלעג טימ קַאזקור ןבלַאה ַא ןבעג ןעלבייל לָאז ךיא זַא

 םוצ ןוא ןעמונעג טלעג סָאד טָאה לבייל ,ןָאטעג ךיא בָאה

 -ַאב ןיא טינ ךיוא ןוא ,ןעזעג טינ ןיוש םיא רימ ןבָאה ?לעּפַא;

 ןעגנולעג םיא זיא רשפא זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד .ןפָאלש םוצ קַאר

 ןסָאשעג םיא טָאה ןעמ רעדָא ,ןפױלטנַא וצ

 רעד וצ ןעייג רימ ,ירפ רעד ןיא ,םורַא ןכָאװ ריפ ַא ןיא

 רעטָאפ רעד) ,יקצעזָאק רעסיוועג ַא רימ וצ וצ טמוק ,טעברַא

 טגָאז ןוא (קרַאמ ןטלַא ןפיוא ,רעטסוש ַא ןעוועג זיא רענייז

 -עג בָאה ךיא .קירוצ ָאד זיא לַאהטנעזָאר לבייל זַא ,רימ וצ

 זיא עלעבייל טסייה סָאװ .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא רע זַא טניימ

 -עג ןבָאה רימ ואוו קַארַאב ןיא ןיירַא ייג ךיא ?קירוצ ָאד

 .תמא זיא סע ;קוק ַא ביג ךיא ,סעבושט ןריטרָאס םייב טעברַא

 גערפ ךיא .עקנילבערט ןיא קירוצ ָאד זיא גיצלענש עלעבייל

 " ?קירוצ ןעמוקעג וטסיב סָאװרַאפ ? טריסַאּפ טָאה סָאװ; ;םיא

 לייו ,ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,זדנוא בילוצ זַא ,רימ רע טגָאז

 דלַאב ןפילטנַא וצ ױזַא ואוו געוו םעד ןזייוו זדנוא ליוו רע

 קירוצ ךיז טָאה רענייא זַא ,טסואוועג רעגַאל רעצנַאג רעד טָאה

 .ןירַא רעגַאל ןיא טעבנגעגניײרַא

 ,טמולחעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסיועלאג טנַאדנעמָאק רעד

 טימ טָאה ןוא ןעמוקעגוצ זיא ,ןפױלטנַא ןעק ןעמ ױזַא יו

 .טעברַא רעד וצ קירוצ ןייג ןסייהעג םיא טָאה ןוא טדערעג םיא

 רע ױזַא יוװ ,סיוא םיא רימ ןגערפ ,קַארַאב ןיא טכַאנייב

 טקוק .ןפיולטנַא ןעק ןעמ געוו ןכלעוו ךרוד ןוא ,ןפָאלטנַא זיא

 ;ןפױלטנַא ןעק זדנוא ןופ רענייא רָאנ זַא ,טגָאז ןוא זדנוא ףיוא רע
 .טסירק ַא יװ סיוא טעז רע לייוו ,ןײטשדלָאג שרעה זיא סָאד

 ןכעלטסירק ַא ףיוא ,*עטרַאק-ןעק; ַא ןזיוועג ךיוא זדנוא טָאה רע

 .עשרַאװ ייב ,עגַארּפ ןיא טניואוו סָאװ ןעמָאנ

 יקסוועלאג טנַאדנעמָאק רעד ןוא ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע

 גנַאל ןהעש טדערעג םיא טימ טָאה ןוא ןפורעגוצ ןעלבייל טָאה

 רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ רעדיוו זיא לבייל ןעוו .טכַאנ רעד ןיא

 םיא טָאה טנַאדנעמָאק רעד זַא ,טלייצרעד זדנוא רע טָאה עּפורג

 ,ןפיױלטנַא ןעק ןעמ ױזַא יו טגערפעגסיוא

 בָאה טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןעוו ,סנגרָאמוצ

 םענופ סָאּפַאק יד טימ ךיז טרבח עלעבייל יו ,טקרעמַאב ךיא

 .לענש רעייז טלַאהַאב רע סָאװ סעּפע םיא ןביג ייז ןוא ,רעגַאל

 קירוצ קַארַאב ןיא ןענייז רימ ןוא ךרודַא זיא גָאט רעד ןעוו

 רימ ,ןעוועג טינ רעמ ?גיצלענש; עלעבייל זיא ,ןעמוקעגניירַא

 רעבָא ,ןפָאלטנַא רעדיוו זיא לבייל זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג ןבָאה

 ,ןעניטשדלָאג שרעה טינ וליפַא ,טינ םענייק רע טָאה ןעמונעגטימ

 ,טסירק ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ

 רעהכאנ ןוא ,עשרַאװ ייב עגַארּפ ןיא ןעוועג זיא לבייל
 ןעלעבייל ןעמ טָאה רעטעּפש ןטַאנָאמ רָאּפ ַא רעבָא .ַאילָאװ ןיא
 ןעמ .עקנילבערט ןייק טגנערבעגקירוצ ןדיי טרָאּפסנַארט ַא טימ
 ,טעברַא רעד וצ ןעמונעגסױרַא טינ םענייק טלָאמעד ןיוש טָאה

 -עגמוא ןענייז ןעלבייל טימ טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד זַא ,ױזַא

 .ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוק

 סקַארַאב טניירפ ןיימ טלייצרעד רעטעּפש רימ טָאה סָאד
 -קירוצ עקנילבערט ךָאנ ןעלבייל טָאה ןעמ ןעוו .קסמָאדַאר ןופ

 ןיב ךיא לייו ,ןעוועג טינ טלָאמעד ןיוש ךיא ןיב טגנערבעג
 .ןפָאלטנַא טַאהעג ךָאנ רעירפ

 ןעמ טָאה ןפיױלטנַא סלעבייל ךָאנ גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא

 ,ךיז ןדוס ןוא םורַא ךיז ןעיירד רענעמ ."ס-.ס; יד יװ ןעזעג

 רעד ןסיו טזָאלעג טָאה רעצימע זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 -ןײרַא ךיז טָאה דיי ַא זַא ;ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,".ס-.ס;

 קירוצ טלעג ךס ַא טימ זיא ןוא טלעג ןגירק וצ טעבנגעג

 ַא ךיוא םיא טימ טָאה טנַאדנעמָאק רעד זַא ןוא ,ןפָאלטנַא

 .טַאהעג ךערּפשעג

 ןפורעגוצ ןבָאה טייל-".ס-.ס, יד יװ ,ןעזעג רימ ןבָאה דלַאב
 טימ ןוא םיא ףיוא ןעירשעג ןבָאה ייז ןוא ,טנַאדנעמָאק םעד
 סעּפע ךיז טָאה רע .ןבעגעג ּפָאק ןרעביא םיא סעקטַאב יד
 עּפורג רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ייז ןענייז ךיילג ןוא טרעפטנערַאפ
 ?נַאדנעמָאק רעד טָאה ָאד ןוא .טעברַאעג בָאה ךיא רעכלעוו טימ
 ייוצ יד ,ןײטשדלָאג שרעה ,קינּפַאשט המלש ףיוא ןזיװעגנָא
 -רטָאיּפ ייווצ יד ףיוא ,סָאג רעװעשרַאװ יד ןופ רענייפ רעדירב
 ,רימ ףיוא ןוא ,רעװָאק

 ,עקידנטעברַא עּפורג רעד ןופ טריפעגקעווַא זדנוא טָאה ןעמ

 ןוא יקסװָאקַאר ַאּפַאק רעד ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ךיילג רעבָא

 זיא טנַאדנעמָאק רעד .טנַאדנעמָאק םעד טגָאזעג סעּפע טָאה

 רעד ןיב ךיא ביוא ,טגערפעג ךימ ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ

 ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה .ָאי זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .רעריזירפ

 ןסייהעג ךימ טָאה ןוא טניימעג טינ ךיד בָאה ךיא ,רימ גידלושטנַא

 ןעמ טָאה רענעמ 6 עקירעביא יד .טעברַא רעד וצ ןייגקירוצ

 ןסָאשרעד ייז טָאה ןעמ ואוו ,טערַאזַאל םעד וצ טריפעגוצ

 יקסװָאקַאר ָאּפַאק רעד רימ טָאה ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא יוװ

 .רעדורב ןייז ןפיולטנַא ןפלעה רַאפ טלָאצעגּפָא

 יו ,טקרעמַאב ךיא בָאה שינעעשעג רעד ךָאנ סנגרָאמוצ

 עּפורג רעד ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלַאה ןוא סעּפע ןדער סָאּפַאק

 טעברַאעג ךיוא טָאה רימ טימ ןעמַאזוצ .טעברַאעג בָאה ךיא ואוו

 -ייו סליבַא .שטיווָאקרעב לאיחי ןוא לקנַאי ,ןַאמפואק לאקזחי

 -רעטסמַא ןועמש ,טרָאּפָאּפַאר השמ טעברַאעג טָאה ;קעװַא רעט

 רעקימָאק יד ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ) ןַאמלָאװ רעדירב יד ןוא םַאד

 .(סַאג אשזָאק רעד ןופ

 רענעמ יירד זַא ,ןסָאלשַאב ןוא טדערעגכרוד ךיז טָאה ןעמ

 רענייא ןוא רענזייא לקנַאי ,טרָאּפַאּפַאר השמ ;ןפיולטנַא ןלָאז

 ןיא ןדלעפיינ ייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ רעדירב ייווצ יד ןופ

 ןבָאה רימ .ןעמענ ערעייז טינ קנעדעג ךיא .,ינשטעטּפַא-דַאלקס

 -עג סע ביוא לייו ,ןעמַאזצ רעדירב ייווצ ןקיש טנעקעג טינ

 רשפא ,לזמ סָאד ןוואורּפ רעטייוצ רעד לָאז םענייא טינ טגניל

 .ןעגנילעג ןטייווצ םעד טעוו

 סנפיוה יד יא ןטלַאהַאב ךיז ייז ןבָאה ?לעּפַא םעד רַאפ

 -רענָאד ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןעוועג טרָאד ןענייז סָאװ ןכַאז

 זַא ױזַא ,ליטש ןעוועג זיא טעברַא רעד ייב סנגרָאמוצ .קיטש

 ןעגנולעג םירבח יירד יד זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ

 ,רימ ןלָאז טכַאנייב תבש זַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ןפולטנַא וצ

 וצ ןריבורּפ ,ןַאמפױק לאקזחי ןוא שטיווָאקרעב לאיחי ,ךיא
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 רעדורב ַא טימ ןעוועג זיא ןַאמפיוק לאקזחי יװ ױזַא .ןפיולטנַא

 .עּפורג רעד ןיא ןייז לָאז ,לאקזחי ,רע זַא ,ןבילבעג זיא ,לשרעה

 רימ .רעקנוב ַא טכַאמעג רימ ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא תבש

 "ליּפַא; םעד זיב זַא ױזַא "עדנוטש רעדעי, טשיוטעג ךיז ןבָאה

 .טכַאמעג קיטרַאפ רעקנוב םעד רימ ןבָאה

 -רַאפ ןעגנַאגעג ךיז ןענייז רימ ןעוו ,"לעּפַא; םעד רַאפ

 םורַא ליפ וצ טכירק רענייא יו ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ,ןקעטש

 .טַאהעג רעקניב םעד ןבָאה רימ יאוו ,ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא

 טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא סָאװ ,ןַאמ רעסיוועג ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז .ָאּפַאטסעג יד טימ טעברַאעגטימ רע

 ןוא ןגיוצעגקיריצ ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיז ןבָאה רימ .רענערבנעלייק

 -- ,רעטעּפש גָאט ַא רעקנוב ןיא ןיײגוצניײרַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 .קיטנוז

 ףיוא ןוא טעברַאעג גָאט םעד קיאור רימ ןבָאה קיטניז

 ךָאנ .רעקנוב םעד ןיא טקעטשרַאפ ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רעד

 ןכָארקעגמורַא "סעי-סע, טימ רעניאַארקוא ןענייז ?לעּפַא; םעד

 ןבָאה רימ .טקעטשרַאפ רעוו טינ ךיז טָאה סע בייא טכוזעג ןוא

 טימ ןכַאז ךרודַא ןכעטש ייז יו ,שינעטלעהַאב רעד ןופ ןעזעג

 .טקעטשרַאפ רעוו טינ ךיז טָאה סע ביוא ןכוז ןוא סעקיּפ יד

 ןבָאה ןכוז ןטונימ עקינייא ךָאנ יו ,טקרעמַאב ןבָאה רימ

 רעיירפ לסיבַא ןבָאה רימ ןוא .טזָאלרַאפ ץַאלּפ םעד יז

 זיב ןדנוטש רָאּפ ַא ןגעלעגּפָא ײזַא ןענייז רימ .טמעטָאעגּפָא

 ןענַאװ ךרוד ץַאלּפ רעד .ןכירקוצסיורַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 ,טערַאזַאל םעד ךרוד רָאנ ךעלגעמ ןעוװעג זיא ןפיױלטנַא וצ

 ןבָאה רימ ,ןטָארד-לכַאטש רָאּפ ַא ןעוועג רָאנ זיא טרָאד לייוו

 רימ ןוא טרַאשעגסױרַא שינעטלעהַאב ןופ רעכייב יד ףיוא ךיז

 ןיא טנערבעג טָאה טערַאזַאל ןיא רעייפ סָאד .ןכָארקעג ןענייז

 .טױלּפ םענעטָארד םוצ ןכָארקעגוצ ןענייז רימ ןוא ,טייז רעד

 -רעד ,שטיווָאקרעב לאיחי ןכָארקעגרעבירַא זיא רעטשרע רעד

 רערעדנַא רעד ףייא .ןַאמפואק לאקזחי רעהכַאנ ןוא ,ךיא ךָאנ

 יד .סרָאטקעלפער טימ סמערוט-ךַאװ ןענופעג ךיז ןבָאה טייז

 קינייװעניא זיא רענייק רעבָא ,טנערבעג ןבָאה סרָאטקעלפער

 רעכייב יד ףיױא טעשטַאקעג ךיז רימ ןבָאה ױזַא .ןעוועג טינ

 -עגפיוא ךיז רימ ןבָאה רעהכַאנ ןיא רעטעמ טרעדנוה רָאּפ ַא

 ןהעש ןפָאלעג ױזַא ןענייז רימ .ןפיול ןביוהעגנָא ןוא טלעטש

 טייו טינ ,ןבָאה רימ זיב ,סגָאטרַאפ ייווצ זיב ,טכַאנ רעד ןיא

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .שיניַארקוא ןדער טרעהעג ,זדנוא ןופ

 זַא ,טסייה סָאד .רעניַארקוא יד ייב רעגַאל ןיא ןענייז רימ זַא

 טינ ןוא ,םורַא ןיא םורַא ןפָאלעג רימ ןענייז ןדנוטש 5 יד ךרוד
 .רעטעמָאליק ןייא סנטסכעה יװ ,טכַאמעג רעמ

 ןוא טייז רעדנַא ןַא ףיוא ןעמינרַאפ ךיז רימ ןבָאה ךיילג

 ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ זיב ןפיול ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 -ָאליק סקעז ןעוועג ןענייז רימ .גוב רעד ןעוועג זיא סָאד .ךייט

 ףניפ םורַא ןעועג זיא סע .עקנילבערט ןופ טייו רעטעמ

 ןופ ןעגָאט ןביױהעגנָא דלַאב טָאה סע ןוא ירפרעדניא רעגײזַא

 לאיחי ,עטַאכ עשיפרָאד ַא טקרעמַאב רימ ןבָאה סנטייוורעד

 ןעמוקעגסױרַא רֶע זיא דלַאב ןוא ןײרַא ןיהַא זיא שטיווָאקרעב

 עצנַאג יד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה עטרעױּפ יד סָאװ טלייצרעד ןוא

 ןזומ רימ זַא ןוא ָאּפַאטסעג טימ טלעטשעגמורַא זיא טנגעג

 .גנוטכיר ערעדנַא ןַא ןיא ןפיולטנַא ךיילג

 ןעמוקעגוצ ןענייז רימ זיב ןפיול ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 .רעד ןיפ רעבָא ,קירב עניקלאמ יד ןעוועג זיא סָאד ,קירב ַא וצ

 ארומ ןבָאה רימ .ךַאו עשטייד ַא טרעמַאב רימ ןבָאה סנטייוו

 ןעועג ןיוש זיא סע .קירב עקיזָאד יד ןייגוצרעבירַא טַאהעג

 ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ירפרעדניא רעגיײזַא 9 .גָאט רעסיורג

 ןרעו טעװ סע זיב ,דלעפ ןיא בורג ַא ןיא ןטלַאהַאב וצ ךיז

 .ןפיול רעדיוו טכַאנ ייב ןוא טכַאנ

 רעױּפ ַא יו ,רימ ןעעז בורג םעניא דלעפ ןיא קידנגיל

 רימ ןיא ןפורעגוצ םיא ןבָאה רימ .ייברַאפ טרָאפ ןגָאװ ַא ןיא

 ןפָאלטנַא עקנילבערט ןופ ןענייז רימ זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה

 ןעמענניײירַא זדנוא לָאז רע זַא ךעלגעמ ןעוועג טלָאװ רשפא ןוא

 ןרָאפ זומ רע זַא ,זדנוא רע טגָאז .עלָאדָאטס רעד ןיא ךיז וצ

 ךעלגעמ טלָאװ רשפא טגערפעג םיא רימ ןבָאה ;טעברַא רעד וצ

 ןבָאה רימ ?טעברַא רעד רַאפ ןלָאצַאב םיא ןלָאז רימ זַא ןעוועג

 ןופ ןזיוועגנָא זדנוא טָאה רע ןוא ,טדערעגרעביא ףוסל םיא

 רע רעבָא .ןײרַא ןענייז רימ ןוא עלָאדָאטס ןייז סנטייוורעד

 רימ ןלָאז ןגערפ זדנוא טעװ ןעמ זַא ןוא .טינרָאג ןופ טסייוו

 ןָאטעג רימ ןבָאה ױזַא .טעבנגעגניירַא ךיז ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז

 זיא טכַאנ רעד ףיוא .גָאט ןצנַאג ַא ןעוועג טרָאד ןענייז רימ

 טעװ רע זַא ,טגָאזעג ןוא ןעמוקעג ףרָאד ןופ סיטלָאס רעד

 ואו געװ םעד ןזייו זדנוא ןוא ףרָאד ןופ ןריפסיורַא זדנוא

 גגעוװ:טּפיה םעד וצ טריפעגוצ עקַאט זדנוא טָאה רֶע .ןייג וצ

 -ןיא .ירפרעדניא זיב ןעגנַאגעג טכַאנ עצנַאג ַא ןענייז רימ ןוא

 ןעזעג ןבָאה רימ .ףרָאד ַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ירפרעד

 ןעגנַאגעגוצ רימ ןענייז ,ריט יד טנפע יורפ ַא יװ ,זיוה ַא רַאפ

 ןענייז רימ .ןיגנײרַא ןסייהעג זדנוא טָאה יורפ יד ןוא זיוה םוצ

 ייב ןעוועג רימ ןענייז ךָאװ עטייווצ יד .טייצ ךָאװ ַא ןעוועג טרָאד

 םעד קנעדעג ךיא .ףרָאד ןקיבלעז םעניא ,טניירפ ַא סרעיוּפ םעד

 ,לּפוס רטָאיּפ :ןעמָאנ סרעיוּפ ןקיזָאד

 רטָאיּפ רעיוּפ ןטוג םעד ןופ זייה סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ

 -ָארטסָא ייב ,יקינדארגאז ףרָאד םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .לּפוס

 ןרָאפעגטימ זדנוא טימ זיא רעױּפ רעד .יקסווארגנעוו קעוו

 ןוא ןבעגעג טלעג םיא רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא .עשרַאװ ןייק

 .וָאכָאטסנעשט זיב ןטעליב טפיוקעג זדנוא טָאה רע

 לּפוס רטָאיּפ ןופ יורפ יד טָאה טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 ןופ רעו טעװ סע ביוא זַא ,זדנוא ייב ןטעבעג ךיז ןיא טנייוועג

 .ןביירש ריא רימ ןלָאז ןבעל ןביילב זדנוא

 ףיוא ווירב ַא ןבירשעג ריא ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ

 רעד ןוא ןַאמ ריא זַא ,רעפטנע ןַא ןטלַאהרעד בָאה ךיא ןכלעוו

 טַארײהעג טָאה יז .ןעזואהטַאמ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז טניירפ

 ןעועג זיא סָאד זַא ןרעװש טנעקעג טלָאװ ךיא .דיי ַא טימ

 .יורפ עשידיי ַא

 לקנַאי ;:ןבילבעג ןבעל זיא עּפורג רעצנַאג רעזדנוא ןופ

 ,טרָאּפָאּפַאר השמ ;לארשי תנידמ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רענזייא

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא --- ךיא ןוא שטיווָאקרעב לאיחי
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 ץנערעפנָאק-סדנַאל רעטשרע רעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט יד ןופ

 1948 ,ינוי ןמ20 ןוא ןט19 םעד

 .טסעג 42 ןוא ןטַאגעלעד 26 :דנזעוונָא

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעציזרָאפ רעד טנפע ץנערעפנָאק יד

 רעכלעוו ,ץַאק 'ח רעד ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טעטימָאק:טײלסדנַאל

 ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ יד ןוא טסעג ,ןטַאגעלעד יד טסירגַאב

 טדַאל רע .עסערּפ רעד ןופ ןוא ןליוּפ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ

 ןַאמטלַא ,שטיווָארעזיל ,רענערב :ח"ח יד םוידיזערּפ ןיא ןייא

 םעד ןוא ווָאטַאכיש 'ח ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ םעד

 ןטנַאלָאקָאטָארּפ סלַא .ןײטשנרָאב 'ח ,עסערּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ

 ןוא עזיורק : םירבח יד ןדַאלעגנייא ןרעו ץנערעפנָאק רעד ןופ

 -לעוו ,םורב םהרבא רבח ,רעציזרָאפ םעד רַאפ ןוא ,קױטנָארָאה

 -יילנייא ןייז ןיא טנַאמרעד ןוא ץיזרָאפ םעד רעביא טמענ רעכ

 ןיא רעדירב ערעזדנוא ןופ ףמַאק ןשיאָארעה םעד ,טרָאװ-סגנוט

 רעד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעו טדער רע .לארשי-ץרא

 ןופ עגַאל רעד ףיוא ּפָא לעיצעּפס ךיז טלעטש ןוא טלעוו רערָאג

 ןלױּפ ןשיטַארקָאמעד םעד ןיא ןדיי יד

 ןופ רעייטשרָאפ רעד טמוקַאב גנוסירגַאב ַא וצ טרָאװ ַא

 רעייטשרָאפ םענופ גנוסירגַאב רעד ךָאנ .ווָאטַאכיש 'ח רעד .ק.צ

 -נעשט עלַא ןגייושליטש טונימ 1 טימ טרעַאב ןרעוו .ק .צ ןופ

 טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,םישודק רעװָאכָאטס

 .עיצַאּפוקָא רעלטיה רעד ןופ

 -עלעט-סגנוסירגַאב יד רעביא ךָאנ טנעייל רעציזרָאפ רעד

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ,קרָאי-וינ ןיא ףעילער ןופ סעמַארג

 ןופ ןוא ןליױּפ ןיא טניָאשזד ןופ ,עניטנעגרַא ןיא טײלסדנַאל

 -רעווינוא רעשזדָאל ןיא עּפורג-ןטנעדוטס רעוװָאכָאטסנעשט רעד

 טרָאװ ַא טמוקַאב ,ןעגנוסירגַאב עלַא ןענעיילרעביא ןכָאנ .טעטיס

 ןוא לָאמַא ָאכָאטסנעשט, :עמעט רעד ףיוא טַארעּפער ַא וצ

 -נעשט ןיא טעטימָאק ןָאיַאר ןשידיי ןופ רעציזרָאפ רעד ,"טנייה

 ףיוא טציטשעג ,טַארעּפער רעד .רענערב .ל 'ח רעד ,ווָאכָאטפ

 שטכיששג-סגנולקיװטנַא יד םורַא טמענ ,ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה

 -נייה זיב טרעדנוהרָאי ןט18 ףוס ןופ ןדיי רעװָאכָאטסעשט ןופ

 שרעזדניא ןופ ןפמַאק עשיאָארעה יד טנָאמרעד רע .גָאט ןקיט

 רעשילַאיטסעב רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעדירב ןוא רעטסעוװש

 טעברַא רעקידרעטייוו רעד ןגעוו רע טדער ףוס םוצ .עיצַאּפוקָא

 בושי םעד ןעיוב םייב הטילּפה-תיראש רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ

 ןייז טקידנע רענערב רבח .ןליױּפ ןשיטַארקָאמעד םעיינ םעניא

 עקיצרַאה ַא רעביא ןקיש רימ :רעטרעװ יד טימ טַארעּפער

 ,םיל-רבעמ ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עלַא וצ קנַאד ןוא גנוסירגַאב

 ,זדנוא טימ ,גנואיירפַאב רעד ןופ טייצ רעד טניז ,ןעייטש עכלעוו

00 

 יובפיוא רעזדנוא ייב לעירעטַאמ ןוא קיטסייג זדנוא ןפלעה ןוא

 ןלױּפ ןשיטַארקָאמעד םעד ןיא ןבעל עיינ סָאד ןופ

 -סדנַאל יד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ, : טַארעפער ַא וצ טרָאװ ַא
 רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טַאגעלעד רעד טמוקַאב, ?ןטפַאשנַאמ

 רעד ךיז טלעטש רעכלעוו ,שטיוװָארעזײל .רד 'ח ,שזדָאל ןיא

 יד ןריזיוװיטקודָארּפ וצ ףליה ןופ עגַארפ רעד ףיוא ּפָא טשרקיע

 -נָא ןַא ןופ טייקיטיונ יד ןוא ,ןלױּפ ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 .סעכָאלעמלַאב רַאפ עסַאק-ייל רעקיטנעצָארּפ

 ןט20 םעד ,קיטנוז ,ץנערעפנָאק רעד ןופ גָאט רעטייווצ רעד

 םעד רעביא טיג רע .םורב 'ח זיא רעציזרָאפ רעד .1948 ,ינוי

 יד םוידיזערּפ ןיא ןייא טדַאל רעכלעוו ,ןטלַא 'ח םעד ץיזרָאּפ

 ,(וָאכָאטסנעשט) ץכ ,(ךישזבלאוו) םורב ,(שזדָאל) סקופ םירבח

 קינַארג ןוא (ןעיזעלשרעדינ) שטיווָאבוקַאי ,(.מָאק .דיי) רענערב

 ,(טפַאשניימעג עזעיגילער)

 ןכעלטפַאשלעזעג ַא וצ טרָאװ סָאד טמוקַאב רעטשרע רעד

 םורַא טמענ טכירַאב רעד .רענערב 'ח טכירַאב ןלעיצנַאניפ ןוא

 ,1945 ,רַאונַאי ןט17 ןופ .ה .ד ,גנואיירפַאב רעד טניז ןופ טייצ יד

 רעיונעג ַא זיא טכירַאב -ןרעפיצ רעד .1947 רעבמעווָאנ זיב

 רעכעה ןופ עמוס רעד טימ טרירעּפא ןוא ,ןטיבעג עלַא ףיוא

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ טכירַאב םעד .ןדליג ןאילימ ףניפ

 טיג ,גָאט ןקיטנייה ןזיב 1947 רעבמעוװָאנ ןופ ,טפַאשנַאמסדנַאל

 -ָאק טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעציזרָאפ רעד ּפָא

 שטיוװָארָאה 'ח ןופ עיצַאלעּפרעטניא רעד ףיוא .ץכ 'ח ,טעטימ

 טקרעמַאב ,לארשי-ץרא ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ףליה ןגעוו

 ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד זַא ,טכירַאב ןייז וצ רענערב 'ח רעד

 רעװָאכָאטסנעשט יד טציטשעג 1945 רָאי ןיא ןבָאה לארשי-ץרא

 ןיא קידנעייז ,היעשי .רד .ךיש ןוא רעדיילק ןטרָאּפסנַארט טימ

 ,זיוה-רעדניק ןרַאפ ןדליג 50.000 טיג ,ווָאכָאטסנעשט

 ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ טכירַאב ַא

 שצנַאג יד םורַא טמענ רעכלעוו ,םורב 'ח ּפָא טיג ןעיזעלשרעדינ

 טכירַאב םעד .טפַאשנַאמסדנַאל רעקיטרָאד רעד ןופ טייקיטעט

 ּפָא טיג שודָאל ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ

 -נארק יד ןפלעה וצ טייקיטעט רעייז טנָאטַאב רע .סקופ 'ח רעד

 ןעניואוו סָאװ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עקיטפרעדַאבטיונ ןוא עק

 -מאז ןוא ןעגנומענרעטנוא ןייא טרָאד ןענדרָא ייז ,שזדָאל ןיא

 טמוקַאב -- ,ןישטעשטש ןופ .ןענעק ייז סָאװ טימ ןפלעה ןוא ןעגנול

 ץנערעפנָאק יד טסירגַאב רעכלעוו ,ןַאמדירפ 'ח רעד טרָאװ סָאד

 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טכירַאב ןצרוק ַא ּפָא טיג ןוא



 6 ןדיי רעװַאכַאטסנעשט יד ןופ ץנערעפנַאק"סדנַאל רעטשרע רעד ןופ לָאקָאטָארּפ
 עי 65 טי א טי יי יו עא וו יי א יע יי יי טי שעל י.י רב

 ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ .ןישטעשטש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 טסירגַאב רע .רעביב 'ח רעד טרָאװ סָאד טמוקַאב ןעיזעלשרעביוא

 -רעטייו רעד ןופ גנורעלקרעד יד ּפָא טיג ןוא ץנערעפנָאק יד

 -רעביוא ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טעברַא רעוויטקַא רעקיד

 עשרַאװ ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד .,ווָאכָאטסנעשט תבוטל ןעיזעלש

 -ַאב םעד ּפָא טיג סָאװ ,ַאקסווָאטראוועל עט'ח יד טריטנעזערּפער

 'ח רעד טרָאװ סָאד טמוקַאב ןטכירַאב יד ןבעגּפָא ןכָאנ .טכיר

 ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ עלַא םורַא טדער רעכלעוו ,ןַאמרעדעל

 -נעשט יד ןופ טעברַא עקידרעטייו יד ןוא ץנערעפנָאק רעד

 יד לײטנָא ןעמענ עיסוקסיד רעקידרעטייוו רעד ןיא .רעװָאכָאטס

 ,ױדנַאל ,רינשוק ,יקסנַאשזָאר ,שטיװעלַארזיא ,רענּפמעק : םירבח

 -לעוו ,רענערב ןוא וָאטַאכיש ,שטיװָאבוקַאי ,ףלָאװ שטיוװָארָאה

 ןשיווצ ןוא ,עיסוקסיד רעד ןופ גנַאג ןצנַאג םעד טרימוזער רעכ

 ןרעוו סע יו ,ךעלרע 'ח טימ לַאפ םעד רע טלדנַאהַאב ןרעדנַא

 רעד ןופ ןסױטשעגּפָא רעוט עכעלטפַאשלעזעג עקיטעט רעייז

 ,תומילשב טריפעגפיוא טייצ עצנַאג יד ןבָאה ייז סָאװ ,טעברַא

 לַאפ םעד ףיוא טמענ ץנערעפנָאק עצנַאג יד זַא ,טרעלקרעד ןוא

 טסעג יד ךיוא יװ ,ןטַאגעלעד עלַא .גנורעטיברַאפ רעפיט טימ

 םעד ןריזיוויטקַא קירוצ ןגעוו ליּפַא םוצ ּפָא םערַאװ ךיז ןפור

 רעװָאכָאטסנעשט רעד תבוטל טעברַא רעד ןיא ךעלרע דניירפ

 ,טפַאשנַאמסדנַאל

 'ח ןופ טכירַאב רעלעיצנַאניפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 -נָאק רעד ךרוד ןרעו ץכ רבח ןופ טכירַאב רעד ןוא רענערב

 -ביילג טרעוו סע .שינטנעק וצ ןעמונעג ןוא טקיטעטשַאב ץנעערפ

 -ימָאק ןשידײ; םעד גנונעקרענא עלופ טקירדעגסיוא קיטייצ

 -טסנידרַאפ ןוא רעלופימ ןייז רַאפ װָאכָאטסנעשט ןיא "טעט

 ןשידיי םעד ןופ ןבעל ןיא ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא רעלופ

 בלַאה ןוא יירד יד ןופ טייצ רעד רַאפ ווָאכָאטסנעשט ןיא בושי

 .גנואיײרפַאב רעד טניז רָאי

 -ָאער עטגיילעגייב יד ךרוד טנעייל ןַאמרעדעל רבח רעד

 ןענעיילרעביא ןכָאנ .ןעמונעגנָא קימיטשנייא טרעוו סָאװ ,עיצול

 יד ןופ טַאגעלעד ,םורב רבח טרָאװ סָאד טמיקַאב עיצולָאזער יד

 -ַאזוצ רעד זַא ,טלַאה סָאװ ,עיזעלשרעדינ ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל

 רבח ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג יד טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד רָאפנעמ

 רעמַאזױרג רעד תעב ןה ,רעװָאכָאטסנעשט יד רַאפ רענערב

 עלופ ןקירדסיוא םיא ןוא ,גנואיײרפַאב רעד טניז ןה ,עיצַאּפוקָא

 יד ןעמענּפָארַא טעב רענערב רבח רעד .קנַאד ןוא גנונעקרענָא

 סָאד זַא ,םעד טימ קידנריוויטָאמ ,גנונעדרָא-גָאט ןופ עגַארפ

 ןופ טעטימָאק ןשידיי םעד גנונעקרענא ןוא יורטוצ ןקירדסיוא

 ןפיוא .םיא ךיוא אלימב ןיוש טקנַאד ,רעציזרָאפ זיא רע ןכלעוו

 קירוצ םורב רבח טיצ ,רענערב .ל רבח ןופ גנַאלרַאפ ןשוריפב

 ,גאלשרָאפ ןייז

 -טנעצ ַא טלייוועגסיוא טרעוו ץנערעפנָאק רעד ןופ ףוס םוצ

 ,ץכ :םירבח יד ןיירַא ןעייג'ס רעכלעוו ןיא גנוטלַאװרַאפ עלאר
 -ניבור ,סקופ ,(.טסנעשט) ןיילק ,לאומש ןַאמטלָא ,ןַאמרעדעל

 -עלשרעדינ) יקסנישאר ,שטיװָאבוקַאי ,םורב ןוא (שזדָאל) ןייטש

 ,(וָאכָאטסנעשט) קישטנָאראה םירבח יד : רעטערטרַאפ סלַא .(ןעיז

 ,(ןישטעשטש) ןַאמדירפ ןוא

 -עלעד עלַא ןוא ןסָאלשעג גנוציז עטייווצ יד טרעוו טימרעד

 ואוו ,םלוע-תיב עטמױצעגמורַא עיינ סָאד ןכוזַאב טסעג ןוא ןטַאג

 טרעוו םעד ךָאנ .םישודק רעוװָאכָאטסנעשט עלַא טרעַאב ןרעוו סע

 -מעקדָאטעג יד ןופ ץַאלּפ, רעד ןוא ָאטעג עניילק סָאד טכוזַאב

 ."רעפ

 יד טימ ןעגנערברַאפ ןטַאגעלעד יד :טנװָא ןיא ןט20 םעד

 רעכעלרעייפ רעד רָאפ טמוק סע ןוא זיוה:רעדניק ןופ רעדניק

 -מורַא רקיע רעד טרעװ סע ןכלעוו ףיוא ,רָאפנעמַאזוצ ןפ סולש

 .ןגַארפ-לוש ןוא -רוטלוק טדערעג

 .טנווָא ןיא רעגיײזַא 11 ,ןט20 םעד רָאפנעמַאזוצ ןופ סולש

 ןַאמרעדעל : רעציזרָאפ

 לַאגעס .נ :רַאטערקעס

 :םוידיזערפ ןופ רעדילגטימ

 שטיווָאבוקַאי

 ןייטשניבור

 רענערב

 םעד ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא טסעג ןוא ןטַאגעלעז
 1948 ,ינוי ןטס20 ןוא ןט19 םעד



 ןײיטשנערַָא ןימינב ריד

 ספמעק יפ"ד יד ןיא טײלסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט יד

 דנַאלשטייד ןיא

 -ַאב טָאה ,1945 רָאי ןיא ,דנַאלשטיײד-יצַאנ ןופ הלּפמ יד

 ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק עשישטייד ענעדיישרַאפ ןופ טיירפ

 -גנע ,רענַאקירעמַא יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי סעּפורג

 .שטייד ןיא סענָאז עיצַאּפוקֶא עשיזיוצנַארפ ןוא עשיסור ,עשיל

 ,דנַאל

 -ַאקירעמַא יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא זיא סָאװ ,ןרעייב ןיא

 טעטימָאק לַארטנעצ ַא ןפַאשעג הטילּפה-תיראש יד טָאה ,רענ

 ןרילוגער ןוא ןרינָאיצקנופ וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןעכנימ ןיא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןה ;ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ ןבעל סָאד

 ןופ ךיוא ןוא ,ג"דא גרעבסדנַאל ,גניפַאדלעפ יװ ,ןרעגַאל ןיא

 ,טעטש יד ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ יד

 רוטקורטס עשימָאנַאקע

 יּפ יד ערעדנַא עלַא יו טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד

 ךיז ןרעדילגנייא ןגעוו ןטכַארט טנעקעג טשינ וליפַא ןבָאה ןדיי

 סלַא .דנַאלשטיײד ןיא ןבעל ןשימָאנָאקע-ךעלטפַאשטריװ ןיא

 רעד ןופ רעדניצנָא:רעייפ יד ןופ ענעטילעג ןוא עטגלָאפרַאפ

 עכיירגיז יד ןופ ןעוועג טכילפ יד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןופ תונברק יד ןצישַאב ןוא ןגרָאז וצ םזיצַאנ ןרעביא תוכולמ

 -ָאקע ןופ ןעמרָאפ עטשרע יד .סיּפ-יד יד ,טסייה סָאד ,םזיצַאנ

 רעד ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא גנוגרָאזרַאפ רעשימָאנ

 טָאה קיטייצכיילג ."ַאריײא,; רעד ךרוד םעד ךָאנ ןוא "ַארנוא;

 -ספליה רעוװָאכָאטסנעשט יד ."טניָאשזד, רעד טקריוועגטימ ךיוא

 ךיוא ןבָאה טנעניטנָאק ןשינַאקירעמַא-דרָאנ ןפיוא ןענייארַאפ

 -ניא וצ טלעג ןוא ךעלקעּפ ןופ םערָאפ רעד ןיא ףליה טקישעג

 ,טײלסדנַאל עלעודיוויד

 ץיצַאזינַאגרָא

 רעסיורג ןופ ןעוועג זיא ס'יּפ .יד יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד

 ס'יּפ .יד יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד .גנוטיידַאב רעכעלטפַאשלעזעג

 ,ןצנַאטסניא ייר עצנַאג ַא ןופ ןײטשטנַא םעד וצ טקריוועג ןבָאה

 ןטעטימָאק עלַארטנעצ ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ

 זיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא טעטימָאק לַארטנעצ רעד

 -ןעגרעב -- ענָאז רעשילגנע רעד ןיא ןוא ןעכנימ ןעוועג

 -ָאיגער ןגילרעטנוא ןענייז טעטימָאקילַארטנעצ םעד .ןעזלעב

 ןופ ןעמעלבָארּפ יד טקידיײלרעד ןבָאה סָאװ ,ןטעטימָאק-עלַאנ
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 עטגייווצרַאפ יד .ןטעטימָאק-רעגַאל ןוא ןטעטימָאק-טָאטש יד

 טעטימָאק:רעגַאל ןוא טעטימָאק:טָאטש ןדעי ןופ ןטעברַא

 טָאה טעטימָאק רעדעי זַא ,טקַאפ םעד ןופ סױרַא טגנירד

 ,םוידיזערּפ :ךעלמענ ןוא ןעגנולײטּפָא עיר עצנַאג ַא טַאהעג

 ,טמַא-סגנוניואוו ,טמַא-סנַאניפ ,טמַא-סטפַאשטריװ ,עוויטוקעזקע

 ,גנולײטּפָא עשיניצידעמ ,גנולײטּפָא םיצוביק ,טמַא רעזעיגילער

 עייר עצנַאג ַא ןוא גנודליבסיוא ךַאפ ,גנולײטּפָא עשיטסיטנעד

 -ַארד טַאהעג ךיוא ןבָאה ןטעטימָאק עיר עצנַאג ַא .ערעדנַא

 טמַא-רוטלוק םוצ .ןבולק טרָאּפס ןוא ןרָאכ ,ןּפורג עשיטַאמ

 רַאפ ןלוש ,גנואיצרעד-רעדניק ןופ ןעמעלבָארּפ טרעהעג ןבָאה

 -נוא ענעדיישרַאפ ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןסרוק:ךַארּפש ,רעדניק

 .סעיצַאקילבוּפ ןוא עסערּפ ,ןעגנומענרעט

 ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה טַארַאּפַא עיצַאזינַאגרָא רעד

 -טיונ עלַא יד ןריפסיוא ןלָאז סָאװ ,עטמַאַאב לָאצ רעסיורג רָאג

 -עג ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןרַאנָאיצקנופ יד .סעיצקנופ עקידנעוו

 ןעגנולייטוצ לטימסנבעל "טניָאשזד, ןופ םרָאפ רעד ןיא טלַאה

 הטילּפה-תיראש רעד רַאפ ףליה עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סָאװ

 ,סּפמעק יּפ-יד עשישטייד יד ןיא

 טיזנַארט ַא סלַא דנַאלשטייד טכַארטַאב ןבָאה סיּפ-יד יד

 עיירפ ערעדנַא ןיא רעדָא ,לארשי ןייק ןרירגימע וצ טרָא

 ןכַאפ ןענרעל ךרוד טיירגעגוצ ךיז ייז ןבָאה םעד וצ ,רעדנעל

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז ןסרוק-ךַאפ יד .ןכַארּפש ןוא

 ןטעטימָאק ערעדנוזַאב יד ךרוד ןוא ?טרָא; טפַאשלעזעג רעד

 ןעיורפ רַאפ ייס רענעמ רַאפ ייס ןעוועג ןענייז ןסרוק-ךַאפ יד

 ,ײרעצינשילַאטעמ :תוכאלמ עדנעגלָאפ ןעמונעגמורַא ןבָאה ןוא

 -נעד ,יירעטפעה ,יירעיומ .,יירעדיינש ,יירעלשיט ,יײרעקינַאכעמ

 ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא עיפַארגָאטָאפ ,ײרעקײטּפַא ,קיטסיט

 יד ןופ רענייא סָאװ ,טקַאפ רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןכַאפ

 זיא ןסרוק-ךַאפ *טרָא,, יד ןופ ןרָאטקורטסניא ןוא רעריפנָא טּפיױה

 -גילרא רעינישזניא ,ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןעוועג

 -לַארטנעצ םייב גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג ןופ ףעש רעד .יקס

 ןוא רָאטקָאד:טּפױה רעד ;רָאטנַאק יבצ ר"ד -- טעטימָאק

 ןעוועג זיא רעגַאל יּפ-יד רעגרעבסדנַאל ןיא לָאטיּפש ןופ ףעש

 -ןקנַארק ןעוװעג ךיוא ןענייז סע .יקסנישזבָאד ישזעי ר"ד

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ רעװָאכָאטסנעשט .,ןרעטסעווש

 -ַאלובמַא רעד ןיא ןוא לָאטיּפש ּפמעק יּפ-יד רעגרעבסדנַאל ןיא

 .גרעבמאב ןיא עירָאט



 03 דנַאלשטייד ןיא סּפמעקיּפיד יד ןיא טײלסדנַאל רעװַאכָאטסנעשטט יד

 טעטימָאק:-לַארטנעצ ןופ גנולײטּפָא רעשידירוי רעד ןיא

 ןיטַאקָאװדַא ,טמַא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה ןעכנימ ןיא

 ןענייז (ַארַאמַאט) הרמת רעטסעווש ריא ןוא יז ,ןיטשּפע רתסא

 -ָאכָאטסנעשט םעד ףיֹוא תודע ןוא ןטרעּפסקע יװ ןטָארטעגפיוא

 -טייד ןרָאװעג טּפשמעג ןענייז סע ואוו ,קיצּפײל ןיא סעצָארּפ רעוו

 ןיא רעעזפיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעכערברַאפ-יצַאנ עשיש

 ,רעגַאל-גאסאה

 רעד ןעוועג יקסוועלא ברה זיא טיבעג ןזעיגילער ןפיוא

 לארשי ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רעשילגנע רעד ןיא בר טּפיױה

 לארשי .עללעצ ןיא טחוש ןוא ןזח ןעוועג זיא ל"ז רענטוק ףסוי

 עפָארטסַאטַאק אטא ןַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רענטוק ףסוי

 רעטלע ןיא (1946) ו"שת ,לילא שדוח ןיא גָאט ןט-14 ןיא

 -יד עשידיי ואוו ,םוטעמוא ןעוועג זיא רע .רָאי קיסיירד ןופ

 ,דנַאלשטיײד ןיא ענָאז רעשילגנע רעד ןיא טניואוועג ןבָאה סיּפ

 י-במארט הימחנ םירפא ןעוועג זיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא

 -במארט הימחנ םירפא .גרעבמאב ןיא ןזח-טָאטש ,ל"ז ,יקסוואק

 ז"שת ,לולא 'ו ,עיצַארעּפָא ןַא ןופ ןברָאטשעג זיא יקסוואק

 ,רָאי 26 ןופ רעטלע ןיא (1947 ,22 טסוגיוא)

 -עט ןעוועג ןענייז טיבעג ןשירעיצרעד ןוא רוטלוק ןפיוא

 :גרעבמאב ןיא שילגנע ןופ ןירערעל ,םוַאבנעריב .סרמ :קיטעט

 עלוש רעדניק רעד ןיא ןירערעל ןוא ןירעטלַאװרַאפ ,קנַארפ אנער

 יַאנָאיגער רעד ןֹופ רָאטקעריד ,ןײטשנערָא ןימינב ;טירייב ןיא

 -עגמורַא טָאה סָאװ ,גרעבמאב ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעל

 ןקנארפ-לטימ ,ןקנארפ-רעבָא ;ןצניװָארּפ סגנוריגער יירד ןעמונ

 -ָאטסיה 22 ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןקנַארפ-רעטנוא ןוא

 "נעצ םייב רָאטקעל קיטייצכיילג קידנעייז ,סעיסימָאק עשיר

 -ירעמַא רעד ןיא גניאיצרעד ןוא רוטלוק רַאפ דרַאָאב ןלַארט

 ןעוועג זיא סָאװ ןַאמסקילג ףלָאװ ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאק

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעלַארטנעצ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 .ןעכנימ ןיא

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עייר עצנַאג ַא ןעוועג ןענייז סע

 רעגַאל ןוא טָאטש ןופ סרעציזרָאפ ןעוװעג ןענייז סָאװ ,טייל

 זיא טעטימָאק ַא ןופ רעציזרָאפ ַא ןופ טמַא ןַא .ןטעטימָאק

 -מורַא טָאה סע לייוו ,עטסכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ רָאג ןעוועג

 -טָאטש םענעבעגעג םעד ןופ טיײקיטעט עצנַאג יד ןעמונעג

 ,ךאבאווש ןיא ןיוו .ה :ןעוועג ןענייז סרעציזרָאפ יד .טעטימָאק

 -נעטסריפ ןיא וואנידאלמ ןועמש ,גנירנייא ןיא ןייוונעזָאר יבצ

 דוד .טעטש ענעדיישרַאפ ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,קורבדלעפ

 ּפמעק יּפ-יד ןיא רעטיײל-סטּפַאשטריװ ןעוועג זיא שטיוװָאבוקַאי

 ןיא רעסיפָא "אררנוא; ןעװעג זיא עזוארק .מ ,גניפַאדלעפ

 זיא יקסלעדארפ ךצענעה .ןיימ-םַא טרופקנַארפ ייב םייהסלייצ

 עשילױוּפ ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ רַאטערקעס:לַארענעג ןעוועג

 יקסוועליד .ה .דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיי

 רעטכיר .ג ןוא ,טרָאּפס ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא

 .רעגניזדָאלָאס סלַא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ

 טריטסיזקע טָאה ,1945--1946 ןיא טסייה סָאד ,בױהנָא ןיא
 יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ײטרַאּפ ןייא רָאנ דנַאלשטייד ןיא
 ןופ םיחילש ןופ ןעמוקנָא ןטימ .הדיחא תינויצ תורדתסה
 ןוא ןטייקיטעט עשיאייטרַאּפ ןופ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה לארשי
 עלַא ןענַאטשטנַא ןענייז סע זַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
 רעד רַאפ ןופ "ןטייצ עטוג, יד ןיא יו ,ןעײטרַאּפ עכעלגעמ

 ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא יו תויה .המחלמ

 רעד ןיא ןוא ,ןעגנוטייצ-ןכָאװ ןבעגסױרַא ןוא טייקיטעט רעייז

 טָאה ,ןטסינויצ-ילעוּפ עטכער ןבילברַאפ רָאנ ןענייז תורדתסה

 ,טרַאגטוטש ןיא ץנערעפנָאק ַא ףיוא טזיילעגפיוא ךיז יז

 ,11 רַאורבעפ ײטרַאּפ יד טעדנירגעג ןוא ,1947 ,10 רַאורבעפ

 ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאװ ,תודחאתה (.ס .צ) ןויצ-ילעוּפ ,7

 ,י"אּפמ

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןשיוװצ סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 ַא ןופ ןטנַאטנעזערּפער ןטָארטרַאפ ןעוװעג ןענייז טײלסדנַאל

 -עציו ,ראטנאק יבצ ר"ד :ךעלמענ ןוא ןעײטרַאּפ עייר עצנַאג

 -לעג ןרהא ,דנַאברַאפ-טלעוװ ןשיטסינָאיזיװער ןופ רעציזרָאפ

 -ַא ןוא ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ זכרמ ןופ דילגטימ ,דרַאב

 טָאה סָאװ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ךיוא ןוא ,י"אּפמ ןופ ערעד
 ,גניפַאדלעפ ,ּפמעק יּפ-יד ןיא עלַארטנעצ:טּפיוה ריא טַאהעג

 עשיאיײטרַאּפ ןריפוצניירַא טריבורּפ טשינ רענייק טָאה ךָאד

 -רַאפ .טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןוויטָאמ

 -רַאפ ןוא טקיניײירַאפ ןעמעלַא טָאה טפַאשנַאמסדנַאל יד ,טרעק

 .ערעפסָאמטַא עכעלטניירפ ,עשימייה ַא ןפַאשעג ,טרעדירב

 ןטפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכָאטפנעשט

 -ייז דנַאלשטייד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװַאכָאטסנעשט יד

 :ןרָאטקַאפ טּפױה יירד ןופ טַאטלוזער ןיא ןענַאטשטנַא ןענ

 -מוא ןוא ענעלַאפעג יד ךָאנ סהרכזה:-טייצרָאי ןטלַאהּפָא 1
 .םישודק ענעמוקעג

 ןופ םוקמוא ןוא ףמַאק םעד ןקיביײיארַאפ 2

 .רוטַארעטיל ןברוח רעד ןיא םיטנדיי רעווָאכ

 עלערוטלוק ןריפ לָאז סָאװ ,הביבס עכעלטניירפ ַא ןפַאש 3

 עלַא טימ גנודניברַאפ ןיא ןייטש ךיוא יװ ,טייקיטעט-ספליה ןוא

 ,טלעו רעד ןיא סעיצוטיטסניא רעוװָאכָאטסנעשט

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עימעדַאקַא רוכזי עטשרע יד

 יּפ -יד ןיא ,1946 ,26 ינוי ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא

 םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא עימעדַאקַא יד .גניפַאדלעפ ּפמעק

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל ןוא ףמַאק ןשיאָארעה ןופ גָאטרָאי ןטירד

 .װָאכָאטסנעשט ןיא ָאטעג רעניילק

 ,דרַאבלעג ןרהא ןעוועג זיא עימעדַאקַא רעד ןופ רעציזרָאפ

 -נוא רעד ןגעוו עדער ַא ןטלַאהעג קיטייצכיילג טָאה רעכלעוו

 רענדער יד ןשיווצ .ָאטעג רעניילק רעד ןיא גנוגעווַאב-דנורגרעט

 דוד ,רעכערבניטש םהרבא ,דרַאבלעג ןרהא :ןעוועג ןענייז

 ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןייוונעזָאר יבצ ,שטיוװָאבוקַאי

 -ַאב יד ןופ טעטימָאק לַאניגער םעד טריטנעזערּפער סָאװ

 רעסיוא .דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיי עטיירפ

 זיא סָאװ ,םַארגָארּפ רעשירַארעטיל ַא ןעוועג ךיוא זיא םעד

 .סנעשט ןיא ענעפַאשעג ,רעדיל ןענעיילרָאפ ןיא ןענַאטשַאב

 -ןופַאש ענעגייא .ןרעגַאל "גַאסַאה, יד ןיא ןוא ָאטעג רעוװָאכָאט

 -נערָא ןימינב ןוא דלעפנרָאק אינארפ טנעיײלעגרָאפ ןבָאה ןעג

 טכעלטנפערַאפ ןעוועג ןענייז עימעדַאקַא רעד ןגעוו ,ןייטש

 לַאנָאיגער ןופ טפירשנכָאװ ?טרָאװ רעזדנואק ןיא ןטכירַאב

 סָאדע ןיא ןוא ,1946 ,5 ילוי ,16 .רנ גרעבמאב ןיא טעטימָאק

 ,טעטימָאק רעגַאל רעגניפַאדלעפ ןופ טפירשנכָאװ ,?טרָאװ עיירפ

 ,1946 ,12 ילוי ,39 ,רנ

 -ײרפַאב רעד ךָאנ רָאי ַא ןעמוקעגרָאפ זיא עימעדַאקַא יד

 רעצ ןופ טקייוועגכרוד ןעוועג ןענייז עלַא .ןטעצַאק יד ןופ גנוא

 סָאװ .ןעגנובעלרעביא עכעלרעדיוש ןוא עשיגַארט ,ןייּפ ןוא

 -ַָאטסנעשט



 וו ָא כָאטס נע ש ט 64
 .טנענעמטאג=-

 טשינ .עימעדַאקַא רעד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז

 -רעדיוש יד תמא ןענייז'ס זַא ,ןפיירגַאב טנעקעג ךָאנ ןבָאה עלַא

 רעד ףיוא עדנזעוונָא יד ןופ עטסרעמ יד .ןטכירַאב עכעל

 ןייק ןרָאפקירוצ ןלעוװ ייז זַא ,טכַארטעג ךָאנ ןבָאה עימעדַאקַא

 -ַאפ ,רעזייה ,החּפשמ ,עמַאמ-עטַאט ןפערט ןוא ווָאכָאטסנעשט

 ןבָאה רענדער יד ןעו .ןעוועג זיא סע יװ ױזַא ץלַא ,ןקירב

 טגָאזעגסױרַא רָאנ טָאה רענייא ביוא ןוא ,סעדער יד ןטלַאהעג

 ףמַאק ןקילײה ןיא טסיב וד ,וָאכָאטסנעשט שידיײ, ;ץַאז ַא

 .ןייועג ַא ןיא ןכָארבעגסױא רערעהוצ עלַא ןבָאה ,"ןעמוקעגמוא

 -עגסױרַא רָאנ טָאה סָאװ ,רענדער ןדעי ייב ןעוועג זיא ױזַא

 -יגָאלָאביסּפ ףיט ַא זיא גנוניישרעד יד .ץַאז ןכעלנע ןַא טכַארב

 ןבָאה ,םכותב ןדיי עלַא ןוא ,טײלסדנַאל יד זַא ,םעלבָארּפ רעש

 ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,םעד ןיא ןביולג טנעקעג טשינ ןיילַא

 גנוניישרעד יד .תודע עקידעבעל ןעויעג ןענייז ןיילַא ייז םגה

 רָאנ ,רערעהוצ יד ןשיוצ לַאז ןיא זיולב ןעוװעג טשינ זיא

 ,רענדער יד ןופ רענייא .רענדער יד ייב עניב רעד ףיוא ךיוא

 ןגעוו קידנרירעפער ,טונימ רָאּפ ַא טדערעגּפָא טָאה רע ןעוװ

 ןסיורג רעװָאכָאטסנעשט ןיא טַאר:רעטעברַא ןופ עלָאר רעד

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לַאז ןיא ךיז קידנקוקמורַא ןוא ָאטעג

 רעוָאכָאטסנעשט ,רערעהוצ יד ןוא ,קַארַאב םענרעצליה ַא ןופ

 סּפמעק יּפ-יד ענעדיישרַאפ ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,טײלדנַאל

 ,גרעבמאב ,םייהסלייצ ,ןעכנימ ,גניפַאדלעפ :יװ טעטש ןוא

 ביוא , :ןפורעגסיוא רע טָאה -- ,ערעדנַא ליפ ןוא גרעבסדנַאל

 ןבָאה רימ יו רעסערג ךָאנ קילגמוא רעזדנוא ךָאד זיא ױזַא

 עטלמַאזרַאפ יד ןענייז ךעלטנגייא לייו ,טלעטשעגרָאפ ךיז

 -רעוו יד ייב ."ןבילברַאפ ווָאכָאטסנעשט ןופ זיא סָאװ ,ץלַא ָאד

 סיורג ַא ןיא ןכָארבעגעמַאװצ טושּפ רענדער רעד טָאה רעט

 זיא רענדער רעד .םיא טימ ןעמַאזצ רערעהוצ יד ןוא ןייוועג

 -סיוא רעמ טלָאמעד ןבָאה ןרערט ענייז ,ןייוונעזָאר יבצ ןעוועג

 ןרעיוהעגמיא ןַא טזָאלעגרעביא ןוא רעטרעוװו יו טקירדעג

 -נייק דָאזיּפע םעד ןעלעוו סָאװ ,רערעהוצ עלַא ףיוא קורדנייא

 ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ןיא לָאמ
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 קנעדנָא םוצ ןעוועג זיא גניפַאדלעפ ןיא עימעדַאקַא יד

 עטייווצ יד ,ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיוװקיל ןוא דנַאטשפיוא ןופ

 ןופ םוקמוא ןסַאמ ןופ קנעדנָא ןיא ןעוועג זיא עימעדַאקַא

 ןופ געט יד ןיא סיוא טלַאפ סָאװ ,םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט

 ךרוד ןעמונעגנָא זיא עטַאד יד .הרות-תחמש זיב רוּפיכ-םוי

 עימעדַאקַא יד .טלעוו רעד ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עלַא

 ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא ןוא גרעבסדנַאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -ָאטסנעשט ענעבילבעג-ןבעל עלַא זַא ,בַאטשסַאמ ןסיורג ןיא

 דנַאלשטײד ןיא סּפמעק יּפ"יד עלַא ןופ טײלסדנַאל רעווָאכ

 -ַאב זיא טעטימָאק ריזינַאגרָא רעד .ןעמענליײטנָא ןענעק ןלָאז

 ר"ד ,ןירעציזרָאפ ,ןײיטשּפע רתסא טַאקָאװדַא :ןופ ןענַאטש

 ןענייז עימעדַאקַא רעד וצ .ןַאמדייז ןוא יקסנישזבָאד ישזעי

 -ניא עטסכעה יד ןופ רעייטשרָאפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא

 .הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןצנַאטס

 ןיא ,1946 ,20 רעבָאטקָא ,ןעמוקעגרָאפ זיא עימעדַאקַא יד

 -סדנַאל ּפמעק יּפ-יד ןיא "דוחיא-תיב/, ןופ לַאז-רעטַאעט ןסיורג

 .גרעב

 -סדנַאל 1,200 טקילײטַאב ךיז ןבָאה עימעדַאקַא רעד ןיא

 הטילּפה:תיראש יד ןופ רעיטשרָאפ ייר עצנַאג ַא ןוא טייל

 -לַארטנעצ :ךעלמענ ןוא עסערּפ רעד ןופ ןוא ןצנַאטסניא

 ,זוַאגנירג לעומַאס ר"ד -- ןדיי עטיירפַאב יד ןופ טעטימָאק

 ןוא ןקנארפ ןיא ןדיי עטיירפַאב יד ןופ טעטימָאק לַאנָאיגער

 -עדעפ .ןײטשנערָא ןימינב -- ?טרָאװ רעזדנוא; עיצקַאדער

 עיצקַאדער .יקסלעדארפ ךענעה -- ןדיי עשילױוּפ ןופ עיצַאר

 עשידיי, עיצקַאדער .רָאטנַאק יבצ ר"ד -- "טלעוו רעזדנוא;

 .ןָאזנעדירפ .מ --- ?גנוטייצ

 -עג ןענייז עימעדַאקַא רעד ןגעוו ןטכירַאב עכעלריפסיוא

 .רנ גרעבסדנַאל ,"גנוטייצ עשידיי; :ןיא טכעלטנפערַאפ ןעוו

 גרעבמאב ,"טרָאװ רעזדנוא, .1946 ,25 רעבָאטקָא (55 3

 .רנ ןעכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, .1946 ,25 רעבָאטקָא ,29 .רנ

 ַא ןיא ןוא 99 טייז ,1946 ,(טפעה רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא) 3

 ןעגנוטייצ ערעדנַא עייר עצנַאג

 ןוא ,ןירעציזרָאפ ןעוועג זיא ןייטשּפע רתסא טַאקָאװדַא

 ןשירָאטסיה ַא ןבעגעג יז טָאה עדער-סגנונעפערעד ריא ןיא

 -ָאטסנעשט ןיא ןשינעעשעג עשיגַארט יד רעביא קילברעביא

 םירפא ןזח .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ווָאכ

 ,?.םימחר אלמ לא; ןַא טכַאמעג טָאה יקסווָאקבמארט הימחנ

 טָאה יקצישאק אביקע .ןרערט וצ טריפרעד ןעמעלַא טָאה סָאװ

 ר עצנַאג ַא ןעגנוזעג טָאה רעטכיר .ג ןוא שידק טגָאזעג

 .םַארגָארּפ םעד ןיא טסַאּפעגנײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל-רעיורט

 ר"ד :ןעװעג ןענייז עימעדַאקַא רעד ףיוא רענדער יד

 יקסלעדארפ ךענעה ,רָאטנַאק יבצ ר"ד ,זואגנירג לעומַאס

 םייח ןוא גרעבדלָאג לדנעמ טַאקָאװדַא ,ןייטשנערָא ןימינב

 -ַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ַא ,רעייטש

 .עקנילבערט ןיא דנַאטשפיוא ןיא טקילײט

 רעװָאכָאטסנעשט עלַא טעמכ זַא ,ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ

 רעד וצ טמָארטשעג ןבָאה סּפמעק יּפ-יד עלַא ןופ טײלסדנַאל

 ןליט עלַא ןופ ןלימ רעטרעדנוה ןופ קידנעמוק ,עימעדַאקַא

 ףיוא עדער ןייז ןיא טָאה רָאטנַאק יבצ ר"ד .דנַאלשטייד ןופ

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סָאװ ,ןפוא ןלעודיווידניא ןַא

 -ביירט עשימַאניד ַא; :ךעלמענ ןוא טרעלקרעד טײלסדנַאל עלַא

 -נָא גרעבסדנַאל ןייק ןבירטעג רעהַא טנייה ךימ טָאה טפַארק

 -תיראש רעד ןופ גנורעייפ רעיורט רעד ןיא ןעמענוצ לייט

 ןעמוקעג ןיב ךיא .דיּפסמ ָאד זיא ןעמ עכלעוו ,ווָאכָאטסנעשט

 ןעמַאזניימעג ןיא ןליפעג עמַאזניימעג עניימ ןקיניירַאפ וצ רעהַא

 טָאה רעכלעוו ,רענייא סלַא שידק ןעמַאזניימעג ןיא ןוא דּפסה

 ."עטסטנעָאנ עניימ עלַא ןריולרַאפ ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןיא

 -עג טָאה עימעדַאקַא עטכוזַאב-ךיירלָאצ ןוא עסיורג יד

 רעמ זיא סע זַא .,גנוגייצרעביא יד ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןבעג

 ןרינידרָאָאק לָאז סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ַא ןריזינַאגרָא וצ טכער יו

 ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טייקיטעט עצנַאג יד

 יד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל ערעדנוזַאב יד .בַאטשסַאמ ןלַארטנעצ

 ךיז דנַאטשמיא ןעוועג טשינ ןענייז סּפמעק יּפ-יד ערעדנוזַאב

 -ָאטסנעשט עשידנעלסיוא עלַא טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש וצ

 עזעידנַארג עכלעזַא ןענעדרָאנײא ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכ
 ,רָאפנעמַאזוצ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא קעווצ םעד וצ .סעימעדַאקַא

 ,8 ינוי ,קיטנוז ,גרעבסדנַאל רעגַאל יּפ-יד ןיא לָאמ סָאד ךיוא

 רָאפנעמַאװצ םעד ףיוא סעיסעס יד ןופ טַאטלוזער רעד ,7

 -ָאטסנעשט יד ןופ עלַארטנעצ ַא ןופ גנודנירג יד ןעוועג זיא

 ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכ

 ,דנַאלשטייד

 יבצ ר"ד :ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד

 ןײטשּפע רתסא טַאקָאװדַא ;ןעכנימ ןופ .רעציזרָאפ --- רָאטנַאק



 05 דנַאלשטיײד ןיא סּפמעקײּפיר יד ןיא טײלפדנַאל רעװַאכַאטפנעשטט יד

 ןייטשנערָא ןימינב ;גרעבסדנַאל ןיפ .רַאטערקעסילַארענעג --

 טַאקָאװדַא :גרעבמאב ןופ .טעטימָאק-רוטלוק ןופ רעציזרָאפ ---

 ;גרעבלדייה ןופ טכירעג-ןרע ןופ רעציזרָאפ .גרעבדלָאג לדנעמ

 ;עיצַאזינַאגרָא ,גניפַאדלַאפ ּפמעק יּפ-יד ןופ שטיװָאבוקַאי דוד

 דראָאב ,גרעבסדנַאל ּפמעק יּפ "יד .,יקסנישזבָאד ישזעי .ר"ד

 ןיא דילגטימ ,ןעכנימ .יקסלעדארפ ךענעה ;סרָאטקעריד וווָא

 ךילגטימ ,גנירנייא ּפמעק יּפ-יד ,ןייוונעזָאר יבצ ; טכירעג-ןרע

 רעד ןיא דילגטימ ,ווָאנידַאלמ ןועמש .עיסימָאק-רוטלוק רעד ןיא

 -- שטיוואנאמ .י :קורב-דלעפנעטסריפ ןופ ,עיסימָאק-רוטלוק

 -- שטיוועלומש דניקסיז ,סרָאטקעריד ווָא דראָאב ,גנירעהלסייג

 ,סרָאטקעריד ווָא דראָאב ,קורב-דלעפנעטריפ

 ךס ַא לפייוצ םוש ןָא טָאה גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד

 -תיראש רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא טקריוועגטימ

 ןיא ןעגנולײטּפָא עלַא טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ,הטילּפה

 -ןַאמסדנַאל עלַא טימ ןוא אפוג ווָאכָאטסנעשט טימ ,דנַאלשטייד

 .טלעוו רעד ןיא סיטעיײיסָאס

 ךיז טָאה גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ רעדילגטימ יד

 ןדיי עטײרפַאב יד ןופ סערגנָאק ןטייוצ םעד ןיא טקילײטַאב

 -רָאפ זיא סָאװ ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא

 סע .לַאהנכײר-דַאב ןיא 25 ןוא 26 ,27 רַאורבעפ ןיא ןעמוקעג

 רתסא .װדַא ,רָאטנַאק יבצ ר"ד :טקילײטַאב טלָאמעד ךיז ןבָאה

 .ואנידאלמ ןועמש ןוא ןײיטשנערָא ןימינב ,ןײטשּפע

 טשינ טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד

 עשילױוּפ ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ ןסערגנָאק יד ףיוא זיולב

 -עדעפ רעד ןיא ןטמַא ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ךיוא רָאנ ,ןדיי

 ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ סערגנָאק ןטייוצ ןפיוא .עיצַאר

 -ַאנ ,לַאהנכײר-דַאב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןדיי עשילױּפ

 -עלעד רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ןענייז ,1947 ,23--24 רעבמעוו

 : ןרָאװעג טלייוורעד ןטַאג

 -עזקע) דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ סלַא יקסלעדַארפ ךענעה

 -ןרע ןופ רעציזרָאפ -- גרעבדלָאג לדנעמ טַאקָאװדַא .(עוויטוק

 רעד ןוא ,טַאר ןיא דילגטימ -- רָאטנַאק יבצ ר"ד .טכירעג

 .טַאר ןיא רעטערטרַאפ -- תורוש יד ןופ רעביירש

 -ירעמַא רעד ןיא עימעדַאקַא רוכזי עלַארטנעצ עטייווצ יד

 ואו .,קורבדלעפנטסריפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ענָאז רענַאק

 -טָאטש ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוװעג זיא וואנידאלמ ןועמש

 -ַאקַא רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא רע .טעטימָאק

 ןוא שטיוועלומש דניקסיז ןפלָאהעגטימ טָאה סע ןוא עימעד

 .טפַאשטרָא רענעי ןופ טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ערעדנַא

 טפַאשטרָא רעד וצ רָאפוצ רעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 ַא טפרַאדעג טָאה ןעמ לייו ,טריצילּפמָאק רעייז ןעוועג זיא

 ךָאד ןענַאב יד ףיוא (ןרעפסנַארט) ןגייטשרעביא לָאמ רָאּפ

 -כרודַא זיא סע .טליפעגסיוא ןעוועג לַאז:רעטַאעט רעד זיא

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,עינָאמערעצ עזעיגילער ַא ןרָאװעג טריפעג

 רעװָאכָאטסנעשט עלַא ייב גָאט ןקיטנייה םעד זיב עיצידַארט ַא

 עימעדַאקַא רעד ףיוא רענדער יד .טלעוו רעד ןיא סיטעיײסָאס

 .גרעבדלָאג לדנעמ טַאקָאװדַא ,רָאטנַאק יבצ ר"ד : ןעוועג ןענייז

 .וָאנידאלמ ןועמש ןוא ןײײטשנערָא ןימינב ,דרַאבלעג ןרהא

 ףיוא םשור ןפיט ַא טזָאלעגרעביא טָאה עימעדַאקַא יד

 .עדנזעוונָא יד

 -ַאקירעמַא רעד ןופ זיולב ןענַאטשַאב טשינ זיא דנַאלשטייד

 ,עשילגנע ןַא ןוא עשיסור ַא טַאהעג ךיוא טָאה יז .ענָאז רענ

 ןיא ענָאז רעשיסור רעד ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןגעוו

 ןיא :סעדנגלָאפ ןרעװ טלעטשעגטסעפ רָאנ ןעק דנַאלשטיײיד
 -ַאב ךיז טָאה ,ןסקַאז ץניװָארּפ רעד ןיא טָאטש ַא ,ןגעלעדראג
 -וקָא טשרעוצ זיא טָאטש יד .רעװָאכָאטסנעשט עּפורג ַא טצעז

 רעבָא ןטפערק עשירעטילימ עשילגנע יד ךרוד ןרָאװעג טריּפ

 וצ טָאטש יד ןעבעגעגרעביא רעדנעלגנע יד ןבָאה םעדכָאנ

 ךיילג טָאה טכַאמ עשירעטילימ עשיטעיווָאס יד .ןטעיוװָאס יד

 גוצַאב ןיא עדַארג ןוא ?טייהיירפ, טסייה סָאװ ,ןליפ טזָאלעג

 -סנעשט ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןשיוצ ,סיּפ-יד עשידיי יד וצ

 ,טנדרָארַאפ טָאה טנַאדנעמָאק רעשיטעיווָאס רעד .רעװָאכָאט

 ןייק ןרָאפקירוצ ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןלָאז סיּפ-יד עלַא זַא

 ,עטרעטַאמעגסיױא ,עשידיי ךעלסילשסיוא ,סיּפ -יד עלַא .ןלױּפ

 ןעורּפָא ךיז לסיב ַא טלָאװעג לייוורעד ןבָאה ,עטרעגנוהעגסיוא

 רעשירעטילימ רעשיטעיווָאס רעד .ןָאט וצ סָאװ ,ןעז םעדכָאנ ןוא

 יו ױזַא ,?ןדָאטעמ-סטייהיירפ, ענייז ןזיוװַאב טָאה טנַאדנעמָאק

 טלגנירעגמורַא סיּפ-יד עשידיי עלַא ןענייז טייצ-יצַאנ יד ןיא

 -ספמַאק ןיא עטנפָאװַאב ,רענלעז עשיטעיווָאס ךרוד ןרָאװעג

 רעשישטייד רעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא גנַאװצ טימ טייקטיירג

 טריפעגקעוװַא ,סיּפ-יד יד טלעטשעגסיוא ןעייר ןיא יײצילָאּפ

 רעד .ןלױּפ ןייק טריטרָאּפעד ייז ןוא עיצַאטס-ןַאב רעד וצ

 -גוא טשינרָאג טימ ךיז טָאה עיצַאטרָאּפעד רעד ןופ דָאטעמ

 -עג ןָאטעג זיא סָאד ןוא דָאטעמ-רעלטיה םעד ןופ ןדיישרעט

 ;לָאבמיס ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא "טייהיירפ, ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװ
 ?רעמַאה ןוא פרעס,

 רעװָאכָאטסנעשט יד ךיז ןבָאה ענָאז רעשילגנע רעד ןיא

 ןוא ןעזלעב-ןעגרעב רעגַאל יּפ-יד ןיא טרירטנעצנָאק טײלסדנַאל

 -עט עמַאזניימעג ַא טריפעג ןבָאה ייז .עללעצ טָאטש רעד ןיא

 -סיוא יד ןופ ,רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ טעטימָאק רעד .טייקיט

 ,יקסוועלא ברה :ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןטפַאשטרָא עטנכערעג

 -כאק .מ ,יקסוואטס םייח ,ל"ז רענטוק ףסוי לארשי טחוש-ןזח

 ןאמדירפ .ה ,ןאמדירפ .פ .,קעלַאיב .ג ,רעטלאווכוב ,ל ,ןאמ

 .ערעדנַא ןוא יקסוואטס םייח ,שטיווָארעזיערפ

 ,1948 רָאי םעד זיב קידנסילשנייא ,1945 רָאי םעד טניז

 ברה עכלעוו ןיא סעימעדַאקַא-רוכזי טנדרָאעגנייא ייז ןבָאה

 יד ןופ לייט ןזעיגילער םעד טריפעגכרודַא טָאה יקסוועלא

 ןעזלעב-ןעגרעב רעד ןטערטפיוא ךיוא טגעלפ סע ,סעימעדַאקַא

 ,(1946 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רענטוק ןזח) ןזח-ּפמעק יּפ"יד

 .רענדער-טסעג ענעדַאלעגנייא ןוא ענעגייא

 רעד ךרוד טנדרָאעגנייא עימעדַאקַא עלַארטנעצ עטירד יד

 -גַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ גנוטלַאװרַאּפ-לַארטנעצ

 -עכנימ רעד ןיא ,1948 ,רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטפַאש

 ייוצ ןענישרעד ןענייז עימעדַאקַא רעד וצ .עגָאגַאניס רענ

 ךוב ןיימ :גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ סעיצַאקילבוּפ
 ןוא ,עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל ןיא ,?וָאכָאטסנעשט ןברוח;

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טייצרָאי רעזדנוא; לַאנרושז רעד

 טַאקָאװדַא ,רָאטנַאק יבצ ר"ד .,תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 ,ןייוונעזָאר יבצ ןוא ןײטשּפע רתסא

 ןעמוקעגרָאפ ,עימעדַאקַא רעטירד רעד ןופ םַארגָארּפ רעד

 רעד ןופ םַארגָארּפ םוצ שיטנעדיא ןעוועג זיא ,ןעכנימ ןיא

 ,קורבדלעפנטסריפ ןיא עימעדַאקַא

 עבלעז יד טימ ,ןעמוקעגרָאפ זיא עימעדַאקַא רעד ךָאנ
 טַאקָאװדַא .רָאפנעמַאזצ ַא ,עימעדַאקַא רעד ןופ רעמענלײטנָא

 לַארטנעצ רעד ןופ ןירַאטערקעס לַארענעג ,ןײטשּפע רתסא

 ןכלעוו ןיא טכירַאב סטייקיטעט ַא ןבעגעגּפָא טָאה גנוטלַאװרַאפ
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 ןטעטיױװיטקַא עטגייווצרַאפ יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז סע

 ,טײלסדנַאל עקנַארק רַאפ ףליה : ךעלמענ ןוא עלַארטנעצ רעד ןופ

 ןוא ןלָאטיּפש ןיא רעצעלּפ ייז רַאפ ךיז ןעימַאבסיוא ךרוד

 -נעזערּפער ,עציטש עשילַארָאמ ןוא עלעיסנַאניפ ,סעירָאטַאנַאס

 עלַארטנעצ יד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןריט

 רעכעלטכירעג וצ ןעיצוצ ,הטילּפה תיראש רעד ןופ ןצנַאטסניא

 -מוא ןבָאה סָאװ ,רעכערברַאפ-יצַאנ יד טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 טימ ןעגנודניברַאפ ,םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט סָאד טכַארבעג

 סעיצַאקילבוּפ ,טלעו רעד ןיא סיטייסָאס רעװָאכָאטסנעשט יד

 ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ןטעטױװיטקַא עלַאקָאל ייר עצנַאג ַא ןוא

 -סיוא יד טימ טריפעגנָא טָאה ןײיטשּפע רתסא טַאקָאװדַא סָאװ

 המשנ עקיטסיײג יד ןעוועג זיא ןוא ןטעטיױװיטקַא עטנכערעג

 טקידנערַאפ יז טָאה ךָאד ,גנוטלַאורַאפ לַארטנעצ רעד ןופ

 -רךַאפ לַארטנעצ יד ןזיילוצפיוא גַאלשרָאפ ַא טימ טכירַאב ריא

 זיא גַאלשרָאפ רעד .ןטפַאשַאמסדנַאל עלַאקָאל יד ןוא גנוטלַאוװ

 טימרעד ןוא ןרָאװעג ןסייהעגטוג עיסוקסיד ערעגנעל ַא ךָאנ

 יד ןופ גנוטלַאװרַאפ לַארטנעצ לטיּפַאק סָאד ךיז טקידנע

 ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט

 יד ןופ ךיוא ןוא ,ענָאז רעשילגנע רעד ןיא ,דנַאלשטייד ןיא
 ספמעק יּפ-יד ערעדנוזַאב יד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל עלַאקָאל
 .טעטש יד ןיא ןוא

 רעלארטנעצ רעד ןופ גנוזיילפיוא רעד רַאפ ןוויטָאמ
 ןטפַאשנַאמסדנַאל ץעלַאקָאל ןוא

 טכַארבעג ןענייז גַאלשרָאפ םעד םורַא עיסוקסיד רעד ןיא
 :ןעגנודנירגַאב עדנעגלָאפ קורדסיוא םוצ ןרָאװעג

 רעמ ןייז טשינ רָאט ןוא טשינ ןעק הטילּפה תיראש יד

 ןטייקכעלגעמ עיצַארגימע ָאד ןענייז סע לייוו ,דנַאלשטייד ןיא

 ןעייטש הטילּפה תיראש רעד ןופ סעיצוטיטסניא עלַא 2

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןענעק רעבירעד ,עיצַאדיװקיל ברע רַאפ
 .עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא סריא ןטלַאהנָא טשינ

 טעװ ןוא העדב טשינ טָאה גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד 2

 לייו ,טלעוו רעד ןיא סיטייסָאס יד וצ ףליה ךָאנ ןרילעּפַא שינ

 -נעשט יד ןופ סעצָארּפ עיצַארגימע םעד ןטלַאהפיוא ןעק סָאד
 .סּפמעק יּפ-יד עשישטייד יד ןופ טײלסדנַאל רעווָאכָאטס

 טיײצײצַאנרעד ןיארָאלקלָאפ רעווָאכָאטסנעשט

 לא

 ײלרעלַא -- טיײדַאב "רָאלקלָאפ , קורדסיוא רענײמעגלַא רעד

 ןעגנופַאש עלעירעטַאמ ןוא עלערוטלוק ,עקיטסייג ,סעיצידַארט

 ,סעיזַאטנַאפ ןבױלגרעבַא :ןפַאשעג טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ץלַא

 עשיפיצעּפס ןוא ךעלטרעוו ,םילשמ ,סעדנעגעל ,ןעגנודליבנייא

 ,ןקורדסיוא

 ןסקַאװעגסיױא רָאלקלָאפ זיא עכָאּפע רעקיטנייה רעד ןיא

 ,טפַאשנסיו רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא זיא סָאװ ,ערעל ַא וצ

 ,עיגָאלָאנטע ךיז טפור סָאװ

 ףיוא ךוב עטשרע סָאד .גנושרָאפ עגנוי ַא זיא רָאלקלָאפ

 רָאי ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט17 ףוס ןיא ןענישרעד זיא טיבעג םעד

 ןבָאה רעקלעפ עלַא טעמכ .דנַאלגנע ןיא יברַא ןַאשזד ןופ ,6

 ןעגנופַאש רָאלקלָאפ ןופ טיבעג ןפיוא ןטנַאטנעזערּפער ערעייז

 --- עילַאטיא ןיא ;ָארעלַאבַאק ןַאנרעפ -- ןעינַאּפש ןיא : ךעלמענ
 -ַאמ גָאלָאנטע רעטנַאקַאב רעד -- ןליױּפ ןיא ;ָאלעשזדנַא עטנָאק

 -ַאלס; קרעוװ קידנטײדַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,יקסניש

 ,רעקלעפ עשיווַאלס עלַא םורַא טמענ סָאװ ,"רוטלוק-סקלָאּפ עשיוו

 ןיא ייס .טרָא קידובכב רָאג ַא רָאלקלָאפ טמענרַאפ ןדיי ייב

 ףיוא .רָאלקלָאפ טימ םי ַא ךיז טניפעג דומלת ןיא ייס ןוא שמוח

 ןענישרעד ןענייז סָאװ ןטעברַא ערעדנוזַאב יד תודע ןגָאז םעד

 רָאלקלָאפ שמוח, ךוב סקינטָאלז .י ברה ליּפשיב םוצ יוװ

 םעניא ןטנעמעלע עשידומלת,; :שיבױט .ל ןופ טעברַא יד ןיא

 ןבעגעגסױרַא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד .?טרָאװכירּפש ןשידיי

 יקצולירּפ חנ טַאקָאװדַא יו טיבעג םעד ףיוא טעטיצַאּפַאק ַאזַא

 ,ןטסירָאלקלָאפ ערעדנַא עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןוא

 רעד רַאפ טייקידנעווטיונ ַא ןעוועג זיא טייצ-יצַאנ רעד ןיא

 ךעלגעמ לָאז סָאװ ,רָאלקלָאפ ןקיטרַאנגיײא ןַא ןופ גנואײטשטנַא

 ןייז לָאז סע זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ןכַאמ

 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .סיצַאנ יד רַאפ ךעלדנעטשרַאפמוא

 עשידיי יד ןביוהרעד וצ ןעניד ךיוא טפרַאדעג רָאלקלָאפ רעד

 ,טסייג ןשידיי ןוא לַארָאמ

 רעד ןיא רָאלקלָאפ רעשידיי רעד ךיז טָאה ןײמעגלַא ןיא

 : ךעלמענ .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא טקירדעגסיוא טיײצדיצַאנ

 -רַאפ רעמייהעג רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,רעשימינָאטּפירק

 ; גנוקידנעטש

 ; רעשיטילָאּפ

 ; רעשיריטַאס-שיטסירָאמוה

 ; רעשילָאבמיס

 רעד ןוא רעדיל עשיטסירָאלקלָאפ ,ךעלטרעוו ,ןעמענוצ

 .ןעגנולייצ

 רעלעוטיריּפס ַא ןעוועג ןענייז רָאלקלָאפ ןופ ןעמרָאפ עלַא יד

 ,םזיצַאנ ןגעק המקנ ןוא ףמַאק ןופ קורדסיוא

 -ןגייא ןגָארטעגײב טָאה רָאלקלָאפ רעװָאכָאטסנעשט רעד

 ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןײמעגלַא םוצ ןקורדסיוא עלַאנָאיגער עקיטרַא

 עפיט ַא טלַאהטנַא לטרעווסקלָאפ עשידיי סעדעי יװ ױזַא

 יד ןיא המכח-סקלָאפ עפיט יד קורדסיוא םוצ טמוק ױזַא ,המנה

 ליּפשיב םוצ ןעמענ רימָאל ...טייצ -יצַאנ רעד ןיא ךעלטרעוו

 -קָאד םעד ."ןרעצלעּפ-גַאסַאה, ןיא קורדסיוא ןקיטרַאנגײא םעד

 ".ק .א ןיפ ראטקָאד רעד, :ןפורעג ןעמ טָאה רעלסערב רָאט

 -ָאפערּפ-ןיילַא ייווצ טימ רָאנ טרינָאּפסיד טָאה רע לייוו רַאפרעד

 טנעיצַאּפ ןדעי ."קעטוגָאק ןוא ןיריּפסַא -- סעקשָארּפ עטריר

 ָאד טײטשַאב סָאװ ןיא .קעטוגָאק רעדָא ןיריּפסַא ןבעגעג רע טָאה

 המכח יד --- ? *.ק .א ןופ רָאטקָאד רעד, לטרעוו םעד ןיא המכח יד

 גנוגעווַאב -טנורגרעטנוא עשיליוּפ יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב

 -עג טָאה יז ןוא (ַאװָאיַארק ַאימרַא) ".ק .א, ןפורעגנָא ךיז טָאה

 רעלסערב רָאטקָאד ןופ ןטנעמַאקידעמ יד ןוא ,תורּפכ ףיוא טגיוט

 .תורּפכ ףיוא טגיוטעג ןוא ,סעקנַאב ןטיוט ַא יו ןפלָאהעג ןבָאה
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 ן פ ."רעיירק, ןרעלטיה ןפורעג ןעמ טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןשטייד יד ןבָאה ריפ קורדסיוא םעד ?סָאד ךיז טמענ ןענַאװ

 רעבירעד .ומש חמי "רעריפ, םעד טניימעג זיא סָאד זַא ,טסואוועג

 ןוא "רעיירד, קורדסיוא םעד ןצונַאב וצ ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה

 ."רעיירק; ףיוא טריאיצָאסַא סע ךיז טָאה רעיירד ןופ

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק "גַאסַאה; יד ןיא רעטסיימ רעדעי

 -רעגַאל עלַא וצ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמָאנוצ ַא טַאהעג טָאה

 ,סעקינ

 טָאה *! עקייפ, :ןגָאז לָאז רענייא זַא ,ןעוועג גונעג זיא סע

 -ירבַאלקער רעד ןופ רעטסיימ רעד ,קעלַאיצינ זַא ,טסואוועג ןעמ
 ...ןטיה ךיז ףרַאד ןעמ ןוא טייג ,גנולײטּפָא-גנור

 רעדָא ,?שרַאמ, קורדסיוא ןטימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 רעטסיימ רעד ,ןלעּפַא טייג סע זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה "לרעמעה,

 ןסייהעג קעלַאיצינ סעּפע טָאה סָאװרַאפ גנולײטּפָא-יוב רעד ןופ

 ןלעּפַא ,עקלויל ַא טרעכיורעג טָאה רע .טושּפ רָאג ? "עקייפ,

 ןכָאנ ירפ רעד ןא ןדעי לייוו ,רַאפרעד ,"שרַאמ/, ןפורעג ןעמ טָאה

 ךיז ןסייהעג ןוא רעטעברַא עּפורג ןייז ןעמענ רע טגעלפ ?לעּפַא;

 טָאה רע ."שרַאמ, לעפַאב ַא ןבעגעג ןוא עייר ןייא ןיא ןלעטשנייא

 רעמַאה ַא טימ טָאה רע לייוו ,"לרעמעה/, ןעמָאנוצ םעד טַאהעג ךי ,א

 טָאה ןעמָאנוצ רעדעי .טיוט זיב עטריטקעלעססיוא יד ןגָאלשעג

 :ליּפשיב םוצ .רעטסײמ םענעבעגעג םעד טריזירעטקַארַאכ

 -עג -- רעסקאב ,שּפט רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע -- ?שורושחַא;

 ,םעלק רעטייל-ץושקרעוו -- לדיי רעמָאל ,ןסקאב ךרוד ןגָאלש

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,טמָאלעג לסיב ַא טָאה רע לייוו

 -רעביא רַאפ ןרָאװעג טצונַאב זיא "טקאטעג; קורדסיוא רעד

 ,שטייד ַא ןפיוק

 ןיא טקעטשעגניײירַא טניימעג טָאה "ןיירַא די ןיא טקָאטעג;

 ,טשרוחעגּפָא ,טפיוקעגרעביא ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא

 ,עטכַארבעגמוא ,ענעמוקעגמוא ףיוא ?ָאדנַאמָאק-למיה;

 -שג טגָאזעג זיא ןרעגַאל-טיוט יד וצ עטריטרָאּפעד ,ענעסָאשרעד

 ,?אדנַאמָאק-למיה רעד וצ ןרָאװעג טקישעג; : ןרָאוװ

 ןעוועג טנַאקַאב זיא קורדסיוא רעד -- ?סעקינוװָאצלַאמש;

 -ַאב קורדסיוא רעד .ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיוא ןוא סָאטעג עלַא ןיא

 טלעג טסערּפעגסיױוא ןבָאה סָאװ ,ןטַארענעגעד עשיליוּפ יד טנכייצ

 ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ייב

 רעד וצ ןריצנונעד ןגעלפ ייז .ןקַאילָאּפ ייב ןטלַאהַאבסיוא רעָא

 -מוא ןדיי ךס ַא ןענייז ןופרעד טַאטלוזער ןיא ןוא ?ָאּפַאטסעג;

 ,ןיפרעד ךיז טמענ קורדסיוא רעד .תוריסמ ערעייז ךרוד ןעמוקעג

 ןאמסדנַאל רעװַאכָאטסנעשט רעד
 -ייפ ךרַאנרעב 14838 רעמונ ןטימ
 ץטקינייארַאפ יד ןיא טציא .קעט

 .עקירעמא ןופ ןטַאטש
 רעכעלטנגוי ַא ,יקסניבול רעטלָאװ

 ָאטעג ןיא ןכייצ ַא טימ

 רעד ףיוא דיי ַא ןטלַאהרַאפ טגעלפ טַארענעגעד ַאזַא ןעוו סָאװ

 ."ץעלַאמש ַאנ יַאד;, :ןגָאז עטשרע סָאד רע טגעלפ ,טייז רעשירַא

 .?סעלַארוג, ןעגנַאלרַאפ ןגעלפ סעקינוװוָאצלַאמש יד

 טָאנקנַאב ןטסערג ןרַאפ גנונעכיײצַאב יד ןעוועג זיא *לַארוג;

 ,סעטָאלז 500 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןליוּפ ןיא

 "ףכייוו; :ןעוועג ןענייז טלעג רַאפ ןעגנונעכייצַאב ערעדנַא

 -רַאה ןוא ,ןטָאנקנַאב-ריּפַאּפ טניימעג טָאה עכייוו .?עטרַאה, ןוא

 ,תועבטמ-דלָאג -- עט

 ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ןענייז גנוטיידַאב רעלעיצעּפס ַא ןופ

 יד ."ןרעצלעּפיגַאסַאה; ןיא ןוא ָאטעג ןיא ייס ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןרָאװעג טלמַאזעגפיוא קילעפגרָאז ןענייז רעדיל יד ןופ טייהרעמ

 -לַארטנעצ רעד ןופ סעיצַאקילבוּפ ייווצ יד ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא

 רעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ

 -ָאטסנעשט ןברוח; ךוב ןיא .דנַאלשטיײיד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא

 ןענישרעד עדייב ."טיײצרָאי רעזדנוא, לַאנרושז ןיא ןוא "ווָאכ

 ,1948 רָאי ןיא ,גרעבמָאב ןיא

 טינ ןעמ טכוז רעטקַארַאכ ןשיטסירָאלקלָאפ ןופ רעדיל ןיא

 ןיא טרפב ,ןעמרָאפ עשירעלטסניק ןוא עשיטעָאּפ עכיוה ןייק

 -גידַאב עלַאמרָאנמוא עכלעזַא ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז סָאװ ,רעדיל

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא ןוא ָאטעג ןיא ,טייצ-יצַאנ רעד ןיא יוװ ןעגנוג

 ןרעוו סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק ַא ןופ רעדיל ןיא .ןרעגַאל

 -רָאפ עשיטעָאּפ יד ןרידיצעד םזילעלַארַאּפ רעלעמרָאפ ןפורעגנָא

 ןוא סרָאפַאטעמ ,ןעגנוכיילגרַאפ ,ןסנַאנָאסַא ,םייר ,םטיר :ןעמ

 -סיטרַא יד .טלַאהניא רעשיגָאל רעד טשינ רעבָא ,סעלאברעּפיה

 -קלָאפ ןיא .טלַאהניא ןשיגָאל ןרעביא טריפמואירט םרָאפ עשיט

 רעד טרידיצעד סע .טרעקרַאפ טקנוּפ זיא רעדיל עשיטסירָאל

 טלַאהניא ןופ קיגָאל יד ,טסייה סָאד ,םזילעלַארַאּפ רעשיגָאל

 -ַארַאּפ רעלעמרָאפ רעד -- ןעמרָאפ עשירעלטסניק יד טינ ןוא

 ענעפַאשעג רעדיל יד סיוא ךיז ןענעכייצ טרּפ םעד ןיא .םזילעל

 -ַאה; רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןוא ָאטעג רעוװָאכָאטסנעשט ןיא

 -נערב ןוא לעניגירָא ןוא קיטרַאנגיײא ןענייז ייז .?ןרעצלעּפ-"גַאס

 ,טייצ רעד ןופ ןעגנומיטש ןוא ןליפעג יד קורדסיוא םוצ ןעג

 -סירָאלקלָאפ ךרוד טריגַאער טָאה ליומ-סקלָאפ עשידיי סָאד

 ןיא ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ עלַא טפמעקַאב ןוא ןעגנופַאש עשיט

 ,םזיצַאנ ןגעק המקנ ןוא ףמַאק םוצ טרעטנימעג ןוא טקעוועג ,ןבעל

 טייצ-יצַאנ רעד ןיא רָאלקלָאפ ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןיא

 -יצעּפס עריא ןגָארטעגײב םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט סָאד טָאה

 ןלַאנָאיגער ןופ ןעגנופַאש ןוא ןקורדסיוא עקיטרַאנגייא ןוא עשיפ

 .רעטקַארַאכ םעניײמעגלַא ןוא

 דלַאװנעכוב רעגַאליצַאנ ןיא רעװָאכָאטסנעשט



 ןַאמדירפ פיליפ ריד

 ןדיי רעווָאכָאטסנעשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא

 עיצַאּפוקַא רעשיבַאנ דעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -ייוו ָאד טרעוו סָאװ עיפַארגָאילביב יד

 םעד רַאפ ייס טמיטשַאב זיא טכַארבעג רעט

 םעד רַאפ ייס ןוא ,רעביירש ןוא רעשרָאפ

 -ַאב ךיז ליוװ סָאװ, רענעייל ןטנעגילעטניא |

 םירוסי יד ןופ עטכישעג רעד טימ ןענעק |
 וװָאכָאטסנעשט ןיא ןטילעג ןבָאה ןדיי סָאװ |

 -רעדיוו ןשידיי םעד טימ ,סיצַאנ יד רעטנוא |

 רעשידיי רעד ןופ ןברוח ןטימ ןוא דנַאטש |
 .הליהק

 יד זיולב ןעמינעגניירַא עיפַארגָאילביב רעד ןיא ןבָאה רימ

 טשינ ןבָאה רימ .וָאכָאטסנעשט ןגעוו רוטַארעטיל עטקורדעג

 -רַא יד ליּפשיב םוצ ,םירוקמ עטקורדעג-טשינ ןעמונעגניירַא

 סָאװ .,תודע-:תיבג ןוא ןטנעמוקָאד ,ןלַאירעטַאמ עשילַאיוװיכ

 ,עשרַאו ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידיי ןיא ךיז ןעניפעג

 די ןיא ,קרָאי-וינ ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןיא

 ןיא סעיציטיטסניא ערעדנַא עכעלטיא ןיא ןוא םילשורי ןיא םשו

 ןעמונעגניירַא טשינ ךיוא ןבָאה רימ .וו"זַאא ךיירקנַארּפ ,דנַאלגנע

 ןעניפעג סָאװ ,ןטנעמוקָאד עטקורדעג-טשינ ןוא ןלַאירעטַאמ יד

 ליּפשייב םוצ יװ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא וויכדַא ןשיטָאטש ןיא ךיז

 רעשיטסיטַאטס) ינשטיטסיטַאטס קינשטַאר ןופ דנעב יירד יד

 -וצ 1941-1929 ןרָאי יד ןיא ןענייז סָאװ שיליוּפ ןיא (ךוברָאי

 ַאדַאר,) ?טַאר-ןעטסטלע; ןשידי םעד ךרוד ןרָאװעג טיירגעג

 -ַארגָאעמימ ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא ("ךישרַאטס

 ןיא (ךעלטייז 200 ןופ ךרע ןַא רעדעי) דנעב עקיד יירד עטריפ

 -ייוצ רעד זיא ,בגא ,וָאכָאטסנעשט ןיא וויכרַא ןשיטָאטש םעד

 -ַאטס עכייד ענייז טימ עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד ןופ דנַאב רעט

 ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא סעמַארגַאיד ןוא סעלעבַאט עשיטסיט

 ךובלמַאז ןיא ןוא ((19 .מונ) ןײטשנערָא ןימינב ןופ ךוב םעד

 סרענערב ןיא דנעב יירד עלַא ,(47 .מונ) ןדיי רעווָאכָאטסנעשט

 ,(30 .מונ) ךוב

 ,קרעוו עקידנעטשטסבלעז ייס םורַא טמענ עיפַארגָאילביב יד

 -טייצ ןיא עטקורדשג ןלאירעטַאמ ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא ייס ןוא

 -ַאב טרעוװ ןטפירשלמַאז יד רַאפ .ןטפירשלמַאז ןוא ןטפירש

 ה"ד ,ןסנייא עשיפַארגָאילביב עשיטילַאנַא ןופ דָאטעמ רעד טצונ

 ןיא ןוא טפירשלמַאז רעד ןופ לטיט ןלופ םעד ןעגנערב רימ זַא

 -רַא עלַא יד סיוא רימ ןענעכער (עיצַאטָאנַא) גנוקרעמַאב רעד
 .וָאכָאטסנעשט וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןעלקיט
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 (קילברעביא רעשיפַארגַאילביב ַא)

 ַא טלדנַאהַאב ןרעוו דָאטעמ ןשיטילַאנַא ןקיבלעזמעד טיול

 זיא עמעט עכעלטנגייא רעייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןיא רעכיב לָאצ

 לָאצ ַא טנַאמרעד ייז ןיא ןרעוו'ס רעבָא ,וָאכָאטסנעשט טשינ

 -ייב םוצ) ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד עגונ ןענייז סָאװ ןטקַאפ

 -סיוא רעמ ַא .(92 ,88 ,87 ,79 ,78 ,10 ,65 ,61 ,23 .מונ : ליּפש

 ןטלַאהטנַא סָאװ רעכיב וצ ןבעגעג טרעוו גנולדנַאהַאב עכעלריפ

 :ליּפשיײיב םוצ) װוָאכָאטסנעשט טעמדיוועג ךעלטיּפַאק ערעגנעל

 ,(95 ,94 ,90 ,77 ,67 ,66 ,60 ,44 .מונ

 ןיא טכַארבעג ןרעוו ןעלקיטרַא ןוא רעכיב ןופ ןעלטיט יד
 -עג טרעוו ןעלטיט עקיכַארּפשדמערפ ייב .ךַארּפש-לַאניגירָא רעד
 .עיצַאטָאנַא רעד ןיא גנוצעזרעביא עשידיי ַא ןבעג

 רעבָא טלַאהניא ןופ זילַאנַא ןצרוק ַא ןביג סעיצַאטָאנַא יד

 ,לקיטרַא רעדָא ךוב םענעבעגעג םענופ גנוצַאשּפָא ןייק טשינ

 ןצונַאב סָאד רענעײל םעד רַאפ רעטכייל ןכַאמ וצ ידכ

 ייוצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענייז עיפַארגָאילביב רעד טימ ךיז

 יד ייס םורַא טמענ םירבחמ ןופ סקעדניא רעד .ןסקעדניא

 סָאװ ,ערעדנַא עלַא ייס ןוא ,ןעלקיטרַא ןוא רעכיב ןופ רעביירש
 רעד ןיא רעייטשוצ ןשירעפעש ַא טימ טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 ,רעצעזרעביא ,ןרָאטקַאדער ה"ד ,עיצקודָארּפ רעשירַארעטיל

 .וו"ַאא סהמדקה ןופ רעביירש ,רעקיפַארג ןוא רעלאמ ,רעלטסניק

 ןקישּפָא לָאצ ערעסערג ַא טגָאמרַאפ סקעדניא רעכעלכַאז רעד

 ַא ןגעוו ביוא .עיצַאטנעירַא ערעטכייל םשל (ןצנערעפערסָארק)

 טריפעג ךיז טָאה לקיטרַא רעדָא ךוב ןייז רעדָא רבחמ ןסיוועג

 -ניא ןכעלכַאז ןיא ךיוא טנָאמרעד ןעמָאנ ןייז טרעוו קימעלָאּפ ַא

 יד ןטלַאהטנַא סָאװ ןסנייא עשיפַארגָאילביב יד זיולב) סקעד

 ןבָאה סָאװ םירבחמ ןופ ןעמענ .(עיזנעצער רעדָא קימעלָאּפ

 ןשיאערבעה ןטיול ןבעגעג ןרעוו ,שיאערבעה ןיא זיולב ןבירשעו

 -ַאפלַא טרדסעגסיוא ןענייז םירבחמ יד ןופ ןעמענ עלַא .גיילסיוא

 טנדרָאעגנייא ןרעוו (רבחמ  ַא ןָא) ןעלקיטרַא עמינָאנַא .שיטעב

 רבחמ ןבלעזמעד ןופ ןעמָאנ רעד ביוא .ןעלטיט ערעייז טיול

 ןטעברַא ענייז ןופ לָאצ ַא ןיא טריטיצ ןכָארברעטנואמיא טרעוו

 יד ןיא טרזחעגרעביא טשינ ןעמָאנ רעד טרעוו ,(ענייא יו רעמ)

 םענעמונעגנָא םעד טיול טנכיײצַאב רָאנ ,ןסנייא עקידרעטייוו

 םעד רַאפ ןכירטש עגנַאל יירד טימ ,םעטסיס ןשיפַארגָאילביב

 ,------ :ןעמָאנ ןטשרע םעד רַאפ יירד ןוא ,ןעמָאנ עילימַאפ
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 09 ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא

 -רעטייוו יד טימ ךיז רימ ןצונַאב עיפַארגָאילביב רעד ןיא
 ;םירוציק עקיד

 ;טייז --- יז ;טרָאקורד ןָא --- .ד ןָא ; עיצַארטסיליא -- 'סוליא

 ;עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל טימ שידיי -- .טַאל ; ןטייז -- 'זז

 -- .סמסקַאפ:עילימיסקַאפ -- .סקַאפ ;טריטַאד טשינ -- .דגנ

 .סעילימיסקַאפ

 ןייק ןייז וצ טינ טרידנעטערּפ עיפַארגָאילביב עקיטציא יד

 לָאמנייק ןָאק טייקידנעטשלופ ןוא תומלש עלַאעדיא ןַא .עטעלּפמָאק

 סע .טעברַא רעשיפַארגָאילביב ַא ןיא ןרעו טכיירגרעד טשינ

 ,רעשידיי רעד ןיא ,ןעלקיטרַא עקיטכיוו ךָאנ ןַארַאפ רעכיז ןענייז

 -רַאפ ןענייז סָאװ עסערּפ רעקיכַארּפשדמערּפ ןוא רעשיאערבעה

 -נעשט ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ערענעלק ךיוא רעדָא ,ןרָאװעג ןעז

 סלַאפנדעי ןבָאה רימ זַא ןפָאה רימ .רעכיב לָאצ ַא ןיא ווָאכָאטס

 ןגעוו ןענישרעד דעהַא זיב זיא סָאװ עטסקיטכיוו סָאד טקעדעג

 רעבָא ןלעוװ רימ .ןברוח ןשיצַאנ ןופ ןרָאי יד ןיא ווָאכָאטסנעשט

 עיפַארגָאילביב רעקיטציא רעד ןופ רענעייל ןדעי ןייז רַאבקנַאד

 תופסוה ןוא םיאולימ ,ןעגנוקרעמַאב ענייז ןקישנײרַא טעוװ סָאװ

 .סיוא ןפלעה טימרעד ןוא ךובלמַאז םענופ עיצקַאדער רעד וצ

 .אבהל ףיוא עיפַארגָאילביב עקיזָאד יד ןרעכיײרַאב ןוא ןרעסעב

 שיאערבעה ןוא שידיי

 -יווקיל רעד טעמדיװעג עימעדַאקַא-רעיורט עלופסקורדניא

 -סדנַאל) גנוטייצ עשידיי .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאד

 25 ,גרעבסדנַאל ,(55) 43 .מונ ,(גנוטייצ -רעגַאל רעגרעב

 .5 'ז ,1946 רעבָאטקָא

 ןופ םוקמוא םעד טעמדיוװעג עבַאגסיוא .טייצ-רָאי רעזדנוא 2

 -1942 ,ט'שת-געשת ירשת א"י ,םוטנדיי רעוװָאכָאטסנעשט

 -סיוא עקילָאמניײא ..סוליא 'זז 25 ,(1948) גרעבמאב ,8

 -ָאטסנעשט םעד ןופ גנ טלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןיא עבַאג

 ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכ

 ,דנַאלשטיײיד

 ;(1 'ז) ןיטשנערא .ב -- טײצירָאי רעזדנוא : טלַאהניא

 -עג ןיימ ;(2 'ז) ָאנעב -- ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיוװקיל

 רָאטנַאק יבצ -- בורח זיא וָאכָאטסנעשט טָאטש-טרוב

 רעדרעמ-ךדיי םעד טימ שינעגעגַאב עטצעל ןיימ ;(4-3 'ז)

 --- (דיל) טיורב .(18 ,5 'ז) ןײטשּפע רתסא -- טדרַאהנעגעד

 -רַא ןיא גנוציז עטצעל יד ;(7-6 'ז) ןײטשנערָא ןימינב

 ןברוח ךוב סָאד ;(978 'ז ןייוונעזָאר יבצ -- טַאר-רעטעב

 ,דיל) !גונעג ;(10 'ז) ןַאמדירּפ פיליפ --- ווָאכָאטסנעשט

 -- וװוָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל עשידיי עקילָאמַא סָאד ;(10 יז

 -ָאטָאפ) ! קלמע ךל השעש המ רוכז ;(15714 ,11 'ז) .א .ב

 ןוא טעברַאגנַאװצ ןופ ,וװָאכָאטסנעשט ןיא ָאטעג ןופ רעדליב

 רעד ךָאנ רעװָאכָאטסנעשט ענעבילבעגנבעל ןופ ,ןטעצַאק

 -סעק רעכערברַאפ סגירק ןופ סעצָארּפ םעד ןיפ ,גנואיירפַאב

 ,ןייוװנעזָאר יבצ) ןירצ -- טכַאנ עטצעל יד ;(13-12 יז ,רעל

 ןופ) גנוגעוװַאב-טנורגרעטנוא רעד ןופ ןטלַאטשעג ;(18717 יז

 ;(21719 'ז) ןייטשנערא .ב (וָאכָאטסנעשט ןברוח ךוב

 םעניילק ןיא עיצקודָארּפ-ןטַאנַארג ;(21 'ז ,דיל) קירעיורט

 (וָאכָאטסנעשט ןברוח ךוב ןופ) -- ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט
 ,טכידעג-ָאטעג ,גָאטרָאי םוצ ;(22-22 'ז) ןײטשנערָא .ב ---

 -נעצער ;(23 'ז ,ווָאכָאטסנעשט ןברוח ךוב ןופ רעדיל ייווצ)

 --- (47 .מונ ןעז ,ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט ךוב םעד ןגעװ עיז

 סי
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 קימעלָאּפ ַא ,רעטנוא טייג טָאטש ַא ;(25724 'ז) ןייוונעזָאר יבצ

 (25 .ז) .ָא;ב -- (57 .מונ ןעז) קע ןתנ טימ

 זיב וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג זיא רע : םהרבא ,יקציבזיא

 ןדיי עלַא טעדרָאמעגסיוא ןבָאה סיצַאנ יו ןעזעג ןוא 4

 ,1945 ,רַאונַאי 9 ןוא 8 ,סטרעוורָאפ

 -ָאטסנעשט רעד ןיפ ןעמונעגפיוא ,היאר-דע ןַא ןופ טכירַאב

 ,לארשי ץרא ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכ

 "רעטנוא ןופ םיטוע יד .םוקמוא ןששידיי ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןוא 'זז 242 .טייצ רעזנוא ,1948 ,קרָאי וינ .דנוב ןשידרע

 ,ס'מיסקַאפ 'זז 6

 : ווָאכָאטסנעשט ןגעוו ןטעברַא ייווצ ןַארַאפ ןענייז ךוב ןיא

 ןופ טכירַאב ַא ןופ ןגוצסיוא -- ?ָאטעג רעוװָאכָאטסנעשט,

 ןופ טייקיטעט יד; ןוא (306-295 'ז) "רענערב .ל רבח

 ןופ עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה ןופ טייצ רעד ןיא "דנוב ,

 םירבחמ עדייב ,(23157-206 'ז) רינשוק .מ ןופ *װָאכָאטסנעשט

 ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה

 ,ווָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב ;

 ןלױּפ ןופ ןדיי טעװעטַארעג :(ביבא לת) .ב ,יקסווָארטסָא

 -רָאפ .עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא עילַאטיא ןוא עינעמ ,ר

 .1944 ,ילוי 22 ,סטרעוו

 -רעשט ןוא וָאכָאטסנעשט ,ןידנעב ןופ ןסורג ןוא תועידי

 ,ץיווָאנ

 .םוטנדיי רעוָאכָאטסנעשט ןופ םוקמוא : ןימינב ,ןײטשנערַא

 ,1952 ,רעבמעטּפעס 19 ,קרָאי וינ ,רענַאקירעמַא רעד

 .(ב'א .טַאל טימ) 1948 ץרעמ 26 ,ןעכנימ

 ,1954 רעבמעווָאנ 15 ,261 .מונ ,רעלדָא רעדענעק : ךיוא ןעז

 בייל ןופ טייקיטעט רעד ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעד םורַא

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ טמַאסטעברַא ןופ רעטייל ,דנַאלרוק

 -ןדייל ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה טייצ יצַאנ רעד ןיא טַארנדיי

 ,מונ יד ןעז .קימעלָאּפ עכעלטפַאש

 םעניילק ןיא עיצקודָארּפ ןטַאנַארג

 יַאמ ,ןעכנימ .5 .מונ ,דנַאטשערעדיװ .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט

8, 

 ,2 .מונ ךיוא ןעז

 { יי 0 סם 0 טאטואאאה אואוהוהפ

 מונ ,רעלדָא רעדענעק .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט םעניילק ןופ

 .1950 ינוי 23 5

 -געשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח 6 = = = אה םאמההההמ מוחהטמומ

 -201 'ז (1954) 37 דנַאב ,רעטעלביָאוויי .םוטנדיי רעוװָאכָאטס

6, 

 םוקמוא ןוא דנַאטששרעדיװ ךוב סרענערב .ל ףיוא עיזנעצער ַא

 ,(30 .מונ ןעז) ַאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא

 רעזדנוא .רעפמעק-סטייהיירפ עשידיי :-----רזההדא-
 21 .מונ ןוא 1946 ילִיי ןט5 ןופ 16 .מונ .גדעבמאב ,טרָאװ
 ,1946 טסוגיוא ןט9 ןופ

 -סטייהיירפ עשידיי; ןגעוו ןעלקיטרַא 9 ןופ לקיצ םעד ןיא

 יד ןעלקיטרַא עטנָאמרעדנביוא ייווצ יד ןעלדנַאהַאב "רעפמעק

 -נעשט ןיא ןדלעה עריא ןוא גנוגעווַאב דנַאטשרעדיװ עשידיי
 ,ווָאכָאטס
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 ,1953 ץרעמ 6 ,56 .מ :נ

 "עגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענטוק .י .י טחוש רעד

 -עגכרוד טָאה ,ווָאכָאטסנעשט ןיא םידיסח רערעג עטסנעעז

 ןוא ,דלַאװנכוב ןיא "ןרעצלעּפ-גַאסַאה; ןרעגַאל יד טכַאמ

 עשידיי סָאד ןעיובפיוא קירוצ ןפלָאהעג גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .ןזלעב-ןגרעב ןיא ןבעל עזעיגילער

 ,1946 ןיא עפָארטסַאטַאק-ָאטיוא ןַא

 .ַארָאד רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא חס ; --- === ה-- היד זיח ==

 ,1956 ץרעמ 26 ,74 .מונ ,רעלדָא רעדענעק

 ,1956 ץרעמ 23 ,50 .מונ ,רענַאקירעמַא רעד :ךיוא ןעז

 ַא ופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא רעד

 -טנָאמ .1949 1942 ,יישת ג"שת ירשת איי ,טָאטש רעשידיײ

 ירענָאשיעטס דנע גניטנירּפ ןרעדָאמ :קורד .1949 ,לַאער

 .זיז 8

 { וו יי 0  סאווההההה םאוסמחחמ

 -סיה .1948 ,גרעבמָאב ,טייקכעלקריוו

 .ס'ליא ,'זז 185 .ָארויב עשירַארעטיל,שירָאט

 תוכייש ַא ןבָאה וװָאכָאטסנעשט וצ .ןעייסע ןופ גנולמַאז ַא

 -ָאק רעד ,גרעברעבליז קעטָאמ : ןעלקיטרַא עקידרעטייוו יד

 ןיא ?בָאשז; גנוגעוװַאב -דנורגרעטנוא רעד ןופ טנַאדנעמ

 ץנַאלג הקבר ;(17-16 'ז) ,ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט םעניילק

 ןיא "רורד, ןשידרערעטנוא ןופ טעברַא רעד טימ טריפעגנָא)

 |סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא 1943 יַאמ רעטשרע רעד ;(53752 'ז)

 ןוא תונורכז עקידרעטייוו יד ;(129-126 'ז) ָאטעג םעניילק

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל סָאד ןעלדנַאהַאב ןשזַאטרָאּפער

 זיא יַאמ רענייש רעד, :"ןרעצלעּפ-גַאסַאה; רעגַאל-סטעברַא

 רעד טעוװ; ,"שזַאטרָאּפער גַאסַאה; ,"ווירב רעד, ,"ייברַאפ

 "שיצַאטיצער -- "?עשַאק; ,"?ןרעיוד גנַאל ךָאנ םונהיג

 .(154-120 'ז)

 ; 8 2 יי הי

 רעוועשטרָאק ןוא רעצינעלַאּפ ,רעקצָאװטָא .1948 ,גרעבמָאב

 ,דנַאלשטיײיד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא טײלסדנַאל

 .סוליא ,'זז 1

 ןופ ןעמוקנָא ןגעו רבחמ רעד טלייצרעד ערעדנַא ןשיווצ

 (59-58 'ז) 1943 גנילידפ ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןייק עשרַאװ

 ןרעגַאל ןיא ןשינעצבעלרעביא עקידרעטייוו ענייז ןגעוו ןוא
 ,(70-64 'ז) ?ןרעצלעּפ גַאסַאה; ןוא "ווָאקַאר-גָאסַאה;

 1948 ,.ד ןָא ,וָאכָאטסנעשט ןברוח

 -נַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ דנַאברַאפלַארטנעצ

 ,'זז 405 .דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא טפַאש

 סָאד ;(9-8 'ז) ןַאמדירפ פיליפ :טרָאװרָאפ .ן.טַאל} .'סולי א

 ,(117-10 יז) רָאטנַאק יבצ --- "װָאכָאטסנעשט ןברוח; ךוב

 -נוא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ לרוג ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא

 ,ָאטעג רעוװָאכָאטסנעשט ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד רעט

 ,עקנילבערט ןטעצַאק יד ןיא ,ןרעגַאל-טעברַאסגנַאװצ יד ןיא
 -ָאטסנעשט ןיהואוו ןעזלעב-ןגרעב ןוא ַארָאד ,דלַאװנכוב

 ןבעל םעד ןגעוװ ןוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןענייז ןדיי רעווָאכ
 דנַאלשטייד ןיא הטילּפה-תיראש רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ

 רעד טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא .גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד טעמדיוועג רבחמ

 -רעטנוא עשידיי ןופ סעיפַארגָאיב יד ,טַאר-סטעברַא םעד

 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד ,רעריפ עשידרע

 { 2, ,,,,, 5 טש0 הא
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 םעד ןוא ןבעל רוטלוק םעד ,ןרעגַאל יד ןיא ןוא ָאטעג

 טָאה ךוב םעד .ןרעגַאל ןוא ָאטעג ןיא רָאלקלָאפ ןשידיי

 ענעגייא ענייז ןופ ךמס ןפיוא טלעטשעגנעמַאזוצ רבחמ רעד

 לָאצ עסיורג ַא ןופ ,סעיצַאװרעסבָא ןוא ןשינעבעלרעביא

 -רַאפ ןופ דוסי ןפיוא ןוא טלמַאזעג טָאה רע סָאװ ןתודע-תיבג

 -ַאב ךוב ןופ ףוס םוצ .ןלַאירעטַאמ עשילאוויכרַא ענעדייש

 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי לָאצ ַא רבחמ רעד טביירש

 װָאכָאטסנעשט ןקידהמחלמרַאפ ןופ ןּפיט עשיטסירעטקַארַאכ

 ,28 .מונ : ןעז .(396-347 'ז)

 -ָאטסנעשט ןיא ןדיי יד טנייה ןבעל יו :קחצי ,ןייטשנערַאב

 ,1948 טסוגיױא 21 .גרעבסדנַאל ,גנוטייצ עשידיי .ווָאכ

 רעגַאל רעגרעבסדנַאל .סיז זיא המקנ :.י .מ ,קילגרעסעב

 ,1946 ץרעמ 1 ,גרעבדנַאל ,(20) 8 .מונ .{.טַאל} גנוטייצ

 ,4/ .מונ ןעז

 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל ןגעוו תועידי לסיב ַא

 .'נעשט רעניילק רעד ןיא 1942 םירוּפ .םייח ,ץלָאהנעריב

 רעדענעק ,ןײטשנערָא .ב : ריפניירַא .ָאטעג רעװָאכָאטס

 ,1905 ,ץרעמ 3 ,54 .מונ ,רעלדָא

 ,1945 ,היבחרמ ,ןלױּפ ברעמב םידוהיה ץק :ןרהא ,סדנארב

 ,'זז 96 ,םילעוּפ תירפס ,ריעצה רמושה לש יצראה ץוביקה

 רעשידרעערעטנוא רעשידיי רעד ןופ דילגטימ ַא ,רבחחמ רעד

 הלוע רעטעּפש זיא סָאװ;, ןלױּפ-ברעמ ןיא גנוגעוװַאב טנגוי

 ןוא ןדייל עשידיי יד ןגעוו טלייצרעד ,לארשי ןייק ןעוועג

 ברעמ ןיא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 ךיוא ןעלטיּפַאק עקינייא ןיא רע טלייצרעד א"ווצ .ןלייּפ

 ןיא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ םעד ןגעוו

 ףיוא תוכיראב ּפֶא ךיז טלעטש ןוא ,ךעלטעטש עקימורַא יד

 רעד ןוא (1942 רעבמעטּפעס 22 םעד) ווָאכָאטסנעשט שוריג

 .(45-24 'ז) עיצַאזינַאגדָאפמַאק רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט

 -נעשט ןיא גנוגעוװַאב דנַאטשרעדיװ יד ;(רעביל) רענערב

 ,103 .מונ .עשרַאװ-שזדָאל ,ןבעל עיינ סָאד .ָאטעג רעוװָאכָאטס

 רעבמעצעד 15 ןוא 13 ,10 ,9 ,6 ןופ ,107 ,106 ,105 4
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 -נוא רעד ןופ דילגטימ רעקידנריפ ַא ןעוועג זיא רבחמ רעד

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעט

 ןשידיי ןופ סעזערּפ -- גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיא ָאטעג

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא טעטימָאק

 .1948 רעבָאטקָא 28 ןוא 0

 ,טייצ רעזנוא .ָאטעג רעוװָאכָאטסנעשט
 ,21-22 'ז ,1945 רעבמעצעד ,קרָאידונ

 ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא הליהק ששידיי יד: --- יי היי ייד יי ==

 -לבוי .שזדָאל ,ןבעל עיינ סָאד .טעטימָאק רעשידיי רעד

 ,1946 עבַאגסיוא

 ;{ 55 ןטהאממאמ טםומהווופ

 ,עטכישעג רַאפ רעטעלב .עיזנעצער { טי יי יע
 ,234-222 יז (1948) 473 .מונ ,| דנַאב ,עשרַאװ

 -נערא .ב רעביא עיזנעצער עשימעלָאּפ ,עכעלריפסיוא ןַא

 ,(19 .מונ ןעז) .ווָאכָאטסנעשט ןברוח סנייטש

 -נעשט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעיװ :------ -הד-ה =

 -ָאטסיה רעשידיי .ד .נ ,((עשרַאו) .ד ןָא .ָאטעג רעווָאכָאטס

 ,סוליא ,עּפַאמ ,'ןז 176 ,ןלױּפ ןיא טוטיטסניא רעשיר

 ,מסקַאפ
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 ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח ןשידיי ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא

 ,םירוקמ עשילאוויכרַא ףיוא בור יּפ לע טיובעג ווָאכָאטסנעשט

 ,12 .מונ ןעז

 רעזדנוא .ווָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשפיוא רעד : א ,טרַאבלעג

 ,1946 ינוי 28 ,29 .מונ; ןעכנימ .געוו

 ןופ .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא :באז ףלָאוו ,ןַאמסקילג

 ,55-51 יז ,(1946) 2 .מונ .ןעכנימ .ןברוח ןטצעל
 ,תונורכז ךעלטעלב

 -רָאי ןט7 םוצ .הליהק ַא ןופ ףוס רעד

 רעקרָאי וינ .וָאכָאטסנעשט ןופ גנולדיזסיוא רעד ןופ גָאט

 ,5-4 'ז (1949 רעבמעטּפעס) 278 .מונ ,אש דנַאב .טַאלבנכָאוװ

 .בעפ) 16 דנַאב טַאלבנכָאװ רעקרָאיײינ ,.1943 ןיא םירוּפ

0), 

 םעד טרעַאב גנורעקלעפַאב רעװָאכָאטסנעשט .ןב ,םענורג

 -לת ,ןבעליינ .םיריײטקַָאד עטעדרָאמרעד יד ןופ קנעדנָא

 ,1948 ,רעבָאטקָא 20 .ביבא

 רעקָארק ןוא עקארק ןיא ןבעל עשידיי סָאד : .י ,ןַאמסערָאד

 ,1945 ילוי 17 .עװקסָאמ ,טייקינייא .עווטסדואוועיָאװ

 סָאװ ןדיי 800 ןגעוו העידי ַא טכַארבעג ָאד טרעוו א"ווצ

 -שָא ןוא וװָאכָאטסנעשט ןופ עקארק ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז

 ,םישטנעוו

 ,אדראבעלַא ילא :ןטלַאטשעג עקיטכיל :.י ,(ץרעה) טרַאה

 ,36 'ז ,1951 טסוגיוא-ילוי ,קרָאי-וינ ,טייצ רעזנוא

 -נוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ םענייא ןגעוו

 .וָאכָאטסנעשט ןיא גניגעווַאב רעשיד

 רעד וצ ןטנעמוקָאד ןוא ןלאירעטַאמ .ךובלמַאז רעשירָאטסיה

 .עשרַאװ .דנוב-רעטעברַא ןשידיי םעניימעגלַא ןופ עטכישעג

 ,סמסקַאפ ,'סוליא ,'זז 196 .ןעגניר ,8

 : רענערב .ל ןופ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא זיא ךוב םעד ןיא

 "ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא טַארנדוי ןטימ ףמַאק רעד;

 ןיא "זָאט  ןופ רע.ט : לקיטרַא רעטייווצ ַא ןוא (108-105 'יז)

 .(109 'יז) ?ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט

 ןופ טײצרָאי ןט12 םוצ .טבעל סָאװ דרָאמ ַא .המלש ,ַאגָאוו

 ,1954 רעבָאטקָא 5 ,רעלדָא רעדענעק ,ווָאכָאטסנעשט ןברוח

 -נעשט ןיא ?גנולדיזסיוא, עטשרע יד :------ הדד- =

 ,1950 רעבָאטקָא 22 ,לַאנרושז ןגרָאמ ,ווָאכָאטס

 ,1949 .סערייא סָאנעוב .ווָאכָאטשסנעזעט 3 -- היי דיי ייד יה =

 .עניטנעגרַא ןיא םוטנדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ

 ,.סוליא ,'זז 5

 םעד טניז ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןגעוו תונורכז סרבחמ םעד

 ,1943 ,ץרעמ 20 זיב עיזַאװניא רעשישטייד רעד ןופ ביײהנָא

 -הרכזא רעד) .טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטסנעשט : דוד ,ץלָאהניװ

 ,רעבמעטּפעס 17 ,גנוטייצ עשידיי יד .(םישודק יד ךָאנ טקַא

3, 

 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאדיװקיל יד :.מ ,ַאמניײװ

 ,1952 רעבמעטּפעס 26 ,זירַאּפ ,עסערפ עיינ

 -ָאטסנעשט ןיא ָאטעג רעד ןפ ףוס רעד ; --- --- == == י-ה --

 ,טייהיירפ-ןגרָאמ .(1942 רוּפכ םוי ךָאנ ןגרָאמ ףיוא) .ווָאכ

 ,1952 רעבמעצעד 16 ,קרָאי וינ

 ןטייז עדייב ןופ :(יקצעשזיזדנעימ-לעלעפ עלעגייפ) עקדַאלוו..

 -רַא ןופ טעטימָאק-סגנודליב ,1948 קרָאי וינ .רעױמדַאטעג

 ןינַאכ .נ : טרָאװרָאפ .עּפַאמ ,'סוליא ,'זז 358 .גניר-רעטעב

 .(1277 יז)
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 רעשידיי רעד ןיא ןירעלדניברַאפ ַא ןעוועג זיא עקדַאלװ

 תוחילש ןיא .עשרַאװו ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא

 לָאמ ייוצ יז טָאה טעטימָאק:רינידרָאָאק ןשידיי םענופ

 ,1943 טסברַאה טעּפש ןוא רעמוז ףוס װָאכָאטסנעשט טכוזַאב

 טלייצרעד ןשינעבעלרעביא עריא ןוא ןכוזַאב יד ָא טָא ןגעוו

 ןופ רעפמעק ןשיווצ, : ךוב ריא ןופ ךעלטיּפַאק ייווצ ןיא יז

 יד ןיא ףליה, ןוא (205-200יז) ?ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט

 ,(329-322 'ז) "װָאכָאטסנעשט -- .ןרעגַאל

 ,טייקינייא ,וװָאכָאטסנעשט ןיא טעװעטַארעג ןדיי טנזיוטנביז
 ,1945 רַאורבע2
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג ןענייז סָאװ ןדיי יד ןגעוו
 .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרעגַאלסטעברַא יד ןיא סיצַאנ יד ןיפ

 ,םילשירי .רנזולק לארשי תכירעב .הפוריאב םידוהיה תוזח

 ,(1 .מונ ,"האושה תשרפמ? : עירעס) 'זז 115 ,סמ ןבואר .ד .נ

 -טימ ַא ןופ טכירַאב ַא ןבעגעגרעביא טרעוו 96795 'ז ףיוא

 ןגעוו גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשיצולח רעד ןופ דילג

 .וָאכָאטסנעשט ןיא קסמָאדַאר ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 -ָאטסנעשט דעטיינוי ,1947 ,קרָאי וינ .ןדיי רעווָאכָאטסנעשט

 ,קרָאי וינ ןיא ירעליזקוא סידייל ןוא טעטימָאק ףילער רעווָאכ

 רעד רעטנוא .סמסקַאפ ,'סוליא יזז ,404 .ווא

 הנקלא : עיגעלָאק-עיצקַאדער. רעלהאמ לאפר ןופ עיצקַאדער

 ףלאוו ,ַאמפױק אבא .ןַאמרעדעפ לאפר ,יקסווָאלָאבָארכ

 .קיש רוטרַא :סעיצקודָארּפער עשירעלטסניק .,ןַאמסקילג

 .יקסווָאלזָאק עטָאנ : ןטעברַא עשיפַארג 6

 ןופ ןטעברַא גנילדנעצ עכעלטע טלַאהטנַא ךובלמַאז רעד

 ןופ גנילקיװטנַא יד ןרעדליש סָאװ םירבחמ ענעדיישרַאפ

 םוצ זיב בייהנָא עמַאס ןופ ווָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשייי

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ טייקיטעט יד ךיוא יװ ,ןברוח ןשיצַאנ

 -נעל ערעדנַא ןוא לארשי ,עקירעמַא ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל

 -נעשט ןברוח םעד טעמדיוועג לײטּפָא רעלעיצעּפס ַא .רעד

 -רַא עקידרעטייו יד טלַאה טייצ-יצַאנ רעד ןיא ווָאכָאטס

 -188 'ז) רענערב .ל -- בושי ןיא עפָארטסַאטַאק יד : ןטעב

 תיבג ;(206-201 'ז) סדנארב ןרהא -- תודע תיבג 1

 ןייק ןבירטעג ןדיי .(212-206 'ז) יקציבזיא םהרבא -- תודע

 -212 יז) רעניײטָאג ןועמש --- ווָאכָאטסנעשט ךרוד דנַאלשטייד

 -- (לוש עיינ) עגָאגַאניס רעד ןופ גנוטכינרַאפ יד (5

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא טכַאנ ַא ;(218-215 'ז) ןַאמסקילג .ווװ

 העש 24 עטצפל יד ;(219-218 'ז) יקציבזיא .א -- ָאטעג

 טייקיטעט ;(219-218 'ז) רעלָאּפצעינָאק .ד --- "גַאסַאה; ןיא

 רינשוק. מ --- (יײצילָאּפ .דיי) טסניד-סגנונעדרָא ןשידיי ןופ

 -עלטיה רעד רעטנוא "דנוב , ןופ טייקיטעט ;(2267-223 'ז)

 -עט יד ;(230-226 'ז) רינשוק .מ -- עיצַאּפוקָא רעשיטסיר

 ,ל --- ץעיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב ץוביק ןופ טייקיט

 ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענייז סע ױזַא יו ;(222-230 'ז) ַאטסיריי

 לאקזחי --- ןויצ-ילעופ עקניל יד ןופ רענעפיייטרַאּפ יד

 -- ןברוח רעד ןוא רעקרעװטנַאה יד ;(232 'ז) יקסנישזעשזב

 -ייד רעד ןופ ןעגנונדרָארַאפ ;(223 'ז) רעלָאּפצעינָאק ,ד

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכרַא ןופ) טכַאמ רעשישט

 -ייד רעלעניגירָא רעד --- ןליוּפ ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה

 קורק ףסוי -- ףוס רעד ;229-2232 'ז) (טסקעט רעשישט

 יױזַא יוװ,) ןקילגרעסעב .מ} -- סיז זיא המקנ ;(243-239 'ז)

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןוא טּפַאכעג בָאה ךיא

 רעװַאכָאטסנעשט םעד ןיפ רָאטַאדיװקיל םעד טייקיטכערעג
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 רעשירעלטיה רעד ;(21 .מונ ןעז ,246-243 יז ,יָאטעג םעניילק

 יד| (247-246 'ז) הילת רעד ףיוא ןעגנעה טעוװ טידנַאב

 ןשישטייד םעד ןגעװ ןלייצרעד ןעלקיטרַא עטצעל עדייב

 םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רעכלעוו ,רענטסעק םרַאדנַאשז

 -פיוא ןשידיי ןטשרע ןופ טײצרָאי ןטירד םעד וצ ;ןטיוט

 -- |19423 רַאונַאי 3 םעד| ָאטעג רעוװָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטש

 ךָאנ| וָאכָאטסנעשט עיינ סָאד ;(249-247 'ז) רענערב .ל

 ילוי זיב 1945 רַאונַאי 16 ,סיצַאנ יד ןופ גנואיידפַאב רעד

 ןיא זיוה-ררעדניק .(252-249 'ז) ןַאמסקילג ףלָאװ -- (6

 ךיוא ןעז ,254-253 'ז) ןאשזרעמ .ַאדיא --- ווָאכָאטסנעשט

 ,(53 .מונ

 רעווָאכָאטסנעשט ףייא עיזנעצער סנייוונעזָאר יבצ) 2 .מונ ןעז

 די

 ,1950 ילוי ,קרָאי וינ ,(6) 1 .מונ .ןיטעלוב רעווָאכָאטסנעשט

 -ָאר יבצ ,ןַאמרעדעפ לאפר :עיגעלָאק:-עיצקַאדער ,י'זז

 .ןײטשּפע רתסא/; ןייוונעז

 ריא טסייוו סָאװ, : .נ.דא עטעקנַא ןַא טגנערב ןיטעלוב רעד

 -יישרַאפ ןופ ןטכירַאב ןוא (3 יז) *? טייצ-ןברוח רעד ןגעוו

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ןטייקיטעטספליה ענעד

 .טלעוו רעד רעביא ןטפַאשנַאמ

 רעזנוא .ָאטעג םעד ץזָאלרַאפ רַאפ הילת רעד ףיוא :.ה י

 .41 'ז ,1942 ינוי ,קרָאי וינ ,טייצ

 ,טייצ רעזנוא .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיפ עיצַאדיװקיל :.ה .י

 ,43-42 'ז .1943 ,ץרעמ ,קרָאי וינ

 19 .ןעכנימ ,גנואײרפַאב ,רעקנוב ַא ןיא :בייל ,ַאטסירוי

 .1948 לירּפַא

 .וָאכָאטסנעשט ןברוח ןכָאנ רָאי ףלעװצ :בקעי ,רעבעל

 .1954 רעבָאטקָא 12 ,ביבא-לת .סעיינ עטצעל

 ץיינ סָאד .ָאכָאטסנעשט ןיא זיוהרעדניק :ַאדיא ,ןָאשזרעמ

 ,1945 רַאונַאי 12 ,שזדָאל ,23 .מונ .ןבעל

 -וצ .'זז 514 .דחואמה ץוביקה .1947 ,דורח-ןיע .רורד רפס

 םייח ,טכריפסטוג דוד ןופ טריטקַאדער ןוא טלעטשעגנעמַאז

 ,ןמכיר ןהרא ןוא ירדה

 -נעשט ןיא "רורד, ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו

 : ךעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא טלייצרעד טרעוו ווָאכָאטס

 ַא ףיוא ןןיקטעבול} היבצ ןופ טכירַאב ַא ןופ גוצסיוא ןַא

 ןַא ,(423 'ז) לארשי ןיא דחיאמה ץוביקה ןופ ץנערעפנָאק

 ןיא סױרַא| ָאקלעקלוק אינער ןופ ךוב םעד ןופ גוצסיוא

 .נ.ד.א שילגנע ןיא ןוא תרתחמבו םידודנב .נ.ד.א שיאערבעה

 ןוא ,424-423 'ז (92 .מונ ןעז ,"טיּפ יד םָארפ ּפיעקסע;

 טקורדעגרעביא (424 'ז) ץנַאלג הקבר ןופ עיפַארגָאיב יד

 ןופ טריטקַאדער ,השרו ידוהי לש דרמו ןברוח ךוב םענופ

 ,טדאטשיינ ךלמ

 תאוש לע תונובשעחו םינידו תויודע ,תודועת ,תועווזה רפס

 תוחתפמ ,תואובמ ףורצב ,הינשה םלועה תמחלמב םידהיה

 ,ד'נ ,{ .דנאב .סמ ןבואר (1945) ה"שת .םילשורי ,םימולצו

 לארשי ןוא ץנימ ןימינב ןופ טריטקַאדער .'סוליא ,'זז 3

 ,רנזיולק

 -ָאכָאטסנעשט ןופ ןתודע:תיבג ייווצ ןַארַאפ ןענייז ךוב ןיא

 טייצ עסיוועג ַא טָאטש רעד ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ רעוו

 ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןוא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד רעטנוא

 ךָאנ רענייא ,לארשי ןייק ןייז הלוע ןוא ןעװעטַאראוצסיורַא
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 תודע יד ןופ ןעמענ יד .1944 ןיא רעטייווצ רעד ,1940 ןיא

 -ציבזיא םהרבא| .א.א תובת ישאר יד טימ ןבעגעגנָא ןרעוו

 ,(122" 9 'ז) ן---ו יי ןוא 1 יק

 -לת) .תורעיב ,תונחמב, תומוחה ןיב תואטיגה תומחלמ רפס

 ,סוליא ,עּפַאמ ,'זז 812 ,ז'ט .דחואמה ץוביקה .1954 ,(ביבא

 .קוסב השמ ןוא ןמרקוצ קחצי ןופ טריטקַאדער

 ןיא דנַאטשרעדיװ םעד ןוא גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד

 ל"יא :ןעלקיטרַא עקידרעטייוו יד ןעלדנַאהַאב ווָאכָאטסנעשט

 -וטסנ'צב {עיצַאזינַאגרָאפמַאק עשידיי --- םחול ידוהי ןוגרא|

 סדנארב ןרהא -- הלועּפב ;(322 'ז) הטסירוי .י -- בוכ

 -333 'ז) רנרב .ל --- דיב ךשנ םע "(23 .מונ ןעז ,333-3322 'ז)

5)), 

 רעפמעק רעשידיי .רעטנוא טייג טָאטש עשידיי ַא .ןתנ ,קע
 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 .מונ ,אאצווו דנַאב
 24 ,17 ,10 ,3 (רעמונ הנשה שאר) רעבמעטּפעס 12 ןופ
 .1947 רעבמעווָאנ 7 ןוא רעבָאטקָא 21 ןוא
 ןיא 1942 ןיא עיצקַא:רעמוז רעד תעשב זיא רבחמ רעד
 -ַאב ןוא װָאכָאטסנעשט ןייק ןפָאלטנַא ָאטעג רעװעשרַאװ
 ןופ סעיצַאװרעסבָא ןוא ןשינעבעלרעביא ענייז טביירש
 .ָאטעג רעװַָאכָאטסנעשט

 לקיטרַא) 2 .מונ ןיא טעברַא רעד וצ ןעגנוקרעמַאב יד ןעז
 ,71 .מונ ןוא (.ָא .ב ןופ

 -נעשט ןייק ןברוח רעװעשרַאװ םענופ
 664 ןוא 642 .מונ ,אאצוו דנַאב ,רעפמעק רעשידיי .ווָאכָאטס
 .1946 ץרעמ 29 ןוא 15 ןופ

 { 555 7 א יי אי

 ,1944 רעבָאטקָא 14 זירַאּפ ,טרַאװ

 ,'ןז 392 .אקיצ ,1946 קרָאי וינ ,רעייפ ןוא שֵא :בקעי ,טַאּפ

 ,'סוליא

 ןבירשַאב ןוא ןלױּפ טכוזַאב טַאּפ בקעי טָאה 1946 בײהנָא

 -טינ ןוא ןדיי טימ ןשינגעעגַאב ענייז ןוא ןקורדנייא ענייז

 ךשמב טַאהעג טָאה רע סָאװ טעטש עשיליוּפ לָאצ ַא ןיא ןדיי

 ךיוא טָאה רע .דנַאל ןרעביא עזייר רעקיגָאט-60 ןייז ןופ

 טייצ-המחלמ יד ןבירשַאב טָאה ןיא וװָאכָאטסנעשט טכוזַאב

 רָאד יד ןופ בצמ ןקידהמחלמיךָאנ םעד ןוא ןשינעבעלרעביא

 -רָאּפער רעװָאכָאטסנעשט ענייז ,(126-111 'ז) ןדיי עקיט

 וינ ,סטרעוורָאפ ןיא טקורדעג ןעוועג רעירפ ןענייז ןשזַאט

 ,1946 ,ץרעמ 29 ןוא 28 ,27 ,26 ןופ ,קרָאי

 ,(94 .מונ ןעז) שילגנע ןיא ךיוא סױרַא זיא ךוב סָאד

 לש תיללכה תורדתסהה .1944 רַאונַאי ,ביבא-לת .ןטק סק9ּפ

 .?ימינּפ,) 'זז 63 ,לארשי ץראב םירבעה םידבועה

 ןבעגעגסױרַא ,"ןטק סקנּפ, ןיפ 1944 רעמונ רַאונַאי םעד ןיא

 .טימ תורדתסה יד ןשיוװצ עיצַאלוקריצ עכעלרעניא רַאפ

 םעד ןגעוו (40 'ז תועידי ךיוא א"ווצ ךיז ןעניפעג רעדילג

 ןופ לָאר רעד ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ ץנַאלג הקבר

 ,1942 רַאורבעפ ,קרָאי וינ ,דיא רעשיליוּפ .םונהיג-יצַאנ ןופ

 ,14-13 יז

 .ןוָאכָאטסנעשט ןגצוװ תועידי ןַארַאפ
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 סָאד .ווָאכָאטסנעשט ןיא קיטנָאמ רעקיטולב רעד ..מ ,סקופ

 ,1946 ילוי 5 ,גניּפַאדלעּפ ,28 .מונ (.טַאל) טרָאװ עיירפ

 רעבמעטּפעס 4 םעד קיטנָאמ ,םיעותעת:םישעמ עשיצַאנ יד

 ךרוד ווָאכָאטסנעשט ןעמענרַאפ ןכָאנ גָאט ןטייווצ םעד ,9

 ,ןשטייד יד

 םישודק יד ךָאנ טײצרָאי ןט11 םוצ :לאפר ,ןַאמרעדעפ
 ,רעבָאטקָא 23 ,קרָאי וינ ,סטרעוורָאפ .ווָאכָאטסנעשט ןופ
3, 

 -ווה רעביא עזייר ַא .קַאטש ןוא ןייטש רעביא :.מ ,ןינַאצ
 ,1952 ,ביבא-לת .ליופ ןיא תוליהק ענערָאוועג-בורח טרעד

 .'סוליא ,'זז 318 ,"סעיינ עטצעלע

 ןינַאצ טָאה 1948-1947 ןיא ןלױּפ רעביא עזייר ןייז ףיוא

 -נייא ענייז ןִיטוו טלייצרעד ןיא ווָאכָאטסנעשט ךיוא טכוזַאב

 .(244-240 'ז) טרָאד ןקורד

 יינ .טָאטש-ןריובעג ןיימ ,וָאכָאטסנעשט :אבא ,ןַאמפױק

 .'זז 23 .ןַאמפיוק ףסוי ןופ קורד ,1950 קרָאי

 טרעדנוה עכעלטע ןופ המישר ַא א"ווצ טגנערב רושָארב יד

 ,עטנרעלעג ,רעפמעק ָאטעג; רעװָאכָאטסנעשט ענעמוקעגמוא

 -טפַאשלעזעג ..םינבר ,רעלטסניק ,רערעל ,ןטסילַאנרושז

 טרעדנוה עכעלטע ןופ המישר עטייווצ ַא ןוא "רעיט עכעל

 טקורעגרעביא ךיוא טרעוו 978 'ז ףיוא .ענעבילבעגנבעל

 1950 רעבָאטקָא 2 ןופ טייהיירפ ןגרָאמ רעקרָאי וינ רעד ןופ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא תופידר עשיצַאנ יד ןופ גנובײרשַאב ַא

 .ןברוח-יצַאנ ןופ תודע םענעבילבעגנבעל ַא ןופ טרעדלישעג

 םונהיגה ןמ לצומ ידוהילש תומישר .תודע רפס :בקעי ,ץרוק

 -לת .רזעילא-ןב .מ |ןםגרת} שידייב י"במ .ןילופב יצאנה

 ,'זז 364 ,דבוע םע ,(1944) ד"שת .ביבא

 -וקעג זיא סָאװ רעגריב רעקידלארשי-ץרא ןַא ,רבחמ רעד

 ברע ווָאקירטָאיּפ טָאָאטשנריױבעג ןייז ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעמ

 ךשמב ןבילברַאפ טרָאד זיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 טביולרעד םיא טָאה ןעמ זיב עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד

 טלייצרעד רע .1942 טסברַאה ןיא ,י"א ןייק ןרָאפוצקירוצ

 ןיא ןיא וװָאקרטָאיּפ ןיא ןדיי ףיוא תופידר עשיצַאנ ןגעוו

 טלייצרעד ךוב ןייז ןופ לטיּפַאק ןייא .טעטש עקידתונכש יד

 עלעיצעּפס ןוא םיטילּפ רעװָאכָאטסנעשט סָאװ (224-219 'ז)

 -ָאטסנעשט ןייק ווָאקירטָאיּפ ןופ עטקישעגסױרַא ,םיחילש

 ,1942 ןיא ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ,ווָאכ

 ןופ טייצ רעד ןיא דנוב ןופ טייקיטעט יד :.מ ,רינשוק

 רעזנוא .ווָאכָאטסנעשט ןיא עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד

 .1946 ,2 .םונ ,קרָאי וינ ,טייצ

 -ַאב עטצריקעג טפָא ,ענעבילקעג גנולמַאז ַא ,םשה שודיק

 ןטייצ ערעזדנוא ןיא שפנ תריסמ סיוא ןלָאמ סָאװ ..ןטכיר

 ןוא טלמַאזעג ,'זז 1116 .ָאקיצ ,(1948) ז"ישת ,קרָאי וינ

 .רעגינ לאומש ןופ טריטקַאדער

 -ַאב עכעלטע ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז גנולמַאז רעד ןיא

 'ז) .וָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןגעוו ןטכיר

 ענעדישרַאפ ןיא ןענישרעד רעירפ ןענייז סָאװ ((0

 .ןעגנוטייצ עשידיי

 -סָאנעוב .ןטנעמוקָאד ןופ גנולמַאז .עיגָאלָאריטרַאמ-רעדניק

 ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפלַארטנעצ ,1974 .סערייא

 ,סירג חנ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ .!סוליא .'זז 284 עניטנעגדַא
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 רעשילױּפ רעד טימ שיטנעדניא לייט םוצ זיא גנולמַאז יד

 -ַאזוצ סירג חנ ךרו ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ עבַאגסיוא

 יד ,(88 .מונ ןעז) ַאקסנַאירַאמ-גרעבכָאה ַאירַאמ טימ ןעמ

 ןשירָאטסיה ןכעלריפסיוא ןַא טגָאמרַאפ עבַאגסיוא עשידיי

 ןופ טייצ רעד ןיא רעדניק עשידייא : סירג .נ ןופ ריפניירַא

 רעד ןיא טלעפ סָאװ (62:7 'ז) "?עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד

 ןענייז עבַאגסיא רעשידיי רעד ןיא .עבַאגסיוא רעשילייּפ

 ןענייז סָאװ ןטכירַאב ןוא ןתודע-תיבג לָאצ ַא ןַארַאפ ךיוא

 ןבָאה ייז ןשיווצ .עבַאגסיוא רעשיליוּפ רעד ןיא אצמנב טשינ

 רענערב .ל ןופ טכירַאב ַא :װָאכָאטסנעשט וצ תוכייש ַא

 יד ןציש וצ טפַאשלעזעג) "זָאט, ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו

 ןיא) ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא (רעדניק ןופ טרפב ,טנוזעג

 ןבואר ןופ תודע תיבג רעד ;(49-47 'ז ,ריפניירַא !סירג חנ

 "יא יד ןגעוו "ןרעדנַא םיצ רעגַאל ןייא ןופ, :גרעבנעזָאר

 -יהנזייא-ווָאקַאר, רעגַאלטעברַא-גנַאװצ ןיא ןשינעבעלרעב

 -עלק ענעדיישרַאפ .(252-250 'ז) װָאכָאטסנעשט ןיא "עט

 -רעד ךיוא ןרעוװ ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןגעוו ןדָאזיּפע ערענ

 -ניא ,טרָאד ןעז) ךוב םעניא סעלעטש ערעדנַא ןיא טנָאמ

 .(סקעד

 !עזדנוא .תמא רעד ןרעוו טרעלקעגפיוא לָאז : יבצ ,ןייונעזָאר

 ,1947 ,רעבמעצעד 5 ןופ ,(85) 47 .מונ ,גרעבמָאב ,טרָאוװ

 -מעק רעשידיא ןיא ןעלקיטרַא סקע .נ ר"ד וצ ןעגנוקרעמַאב
 .(57 .מנו ןעז) רעפ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא טכַאנ עטצעל יד :-- -- -- י-ה ייד ==

 ,1950 רעבמעצעד 14 ,קרָאי וינ ,לַאנרשוז ןגרָאמ-גָאט
 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןגעק "עיצקַא; רעשישטייד רעד ןגעוו

 ,1942 רעבמעטּפעס 28 םעד

 ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןופ צײטרָאי ןט8 םוצ :רעטרַָאּפער ַא

 .(הליהק רעשידיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ לכה-ךס רעקירעיורט)

 ,1950 רעבָאטקָא 8 ,סטרעוורָאפ

 -יווקיל רעד ןופ גָאטרָאי ןטירד םוצ .םדָא ,רעכערבנייטש

 (.טַאל) טרָאוװ עיירפ סָאד .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאד

 ,1946 ילוי 12 ,גניפַאדלעפ ,39 .,מונ

 ?גַאסַאה; רעד) ,3 .מֹונ גנולייצרעד סרוקנָאק : ןתנ ,רענגיּפש

 16 ןופ 11710 .מונ (.טַאל) םייה ַא .וָאכָאטסנעשט ןיא רעגַאל

 ,1946 יַאמ

 ,גנואיירפַאב רעד רַאפ טרַאה רעגַאל ןיא ןבעל סָאד

 ,6 .מונ ,ןברוח ןטצעל ןופ .עקנילבערט :קעינעה ,גנילרעּפש

 .עּפַאמ ,17-3 יז (1946 טסוגיוא)

 -נעשט ערעדנַא ךס ַא טימ ,רע יו טלייצרעד רבחמ רעד

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז ,ןדיי רעװָאכָאטס

 םעד טרעדליש ,ןענָאגַאװ:ןַאבנזייא יד וצ טריפעגקעווַא ןוא

 -נידַאב עכעלרעדיוש יד ןוא עקנילבערט ןייק טרָאּפסנַארט

 .רעגַאל עיצַארטנעצנָאק םעד ןיא ןעגנוג

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא

 77. 2412605242)מ, 8616: 2400 0064216ז0װ/ 10 8/61140/ 1
 ס000266/ (24610116/ע 1 40/21110601/) . 32ע522602-1,042
 1956. 2421, 213 קמ. ק. 00-09: (01:42122012 סקסזט

 זש (:269400400616.



 וו ָא כָאטסנע ש ט 244
 יע יי אי טי לי א יי אי יי א בי יט 2624 ניט אי

 סָאטעג יד ןיא גנוגעווַאב עשידרערעטנוא, :ךוב םעד ןיא

 ןופ עיצַאזינַאגרָא יד, : לטיּפַאק ַא ךיז טניפעג "ןטעצַאק ןוא
 ןַאילוי ואוו ,(09-06 'ז) "ווָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשרעדיװ

 רעשידיי רעד ןופ דילגטימ רעויטקַא ןַא ,גרעברעבליז

 וצ זיב ָאטעג ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 ןופ עּפורג רענַאזיטרַאּפ ַא רעטעּפש ןוא עיצַאדיוװקיל רעד

 ןגעו טלייצרעד ,("ַאװָאדול ַאימרַא;) ײמרַא-סקלָאפ רעד

 .גנוגעווַאב דנַאטשרעדיװ רעד

 /8. 1006 81668 םססא ס} 20180 |סשזע/ 40 666040/ ס}
 {06 24601ץז64000 ס} 201198 |ןסושזע 4066 106 1
 (0664/61100. (ןאסוש צסנא), 8194 }2841  2453 ץקק-
 15. ,4006/1028 1600124108 01 1018 ןסששֿפ 1 00-
 סןקסע24100 רש1(מ 406 ,45900121:0ג 01 סוט14 4 5
 200 100/01012018 {עסזג 101400. 130160/1 ,14000
 ס5212/. (20-6016015: 12000 150006/, 18220 1,610,

.012081040102 0565 101 

 -נעשט טרעוו ""םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ךובצרַאװש, םעד ןיא
 51 יז ףיוא טרפב ,(סקעדניא ןעז) טנָאמרעד טּפָא ווָאכָאטס
 ,(1939 רעבמעטּפעס ןיא םָארגָאּפ-יצַאנ םעד ןופ גנובײרשַאב)
 -נעשט ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס יד) 226 ןוא ,194 ,8
 .(ָאטעג רעװָאכָאטס

 79. םנטזמסמזג| !א(20םת2ם4): (600029. 1002. 1946 צ;
 559 קק. תמגקפ 125זמ5 (200!1טזמסמ?} 1 102160217 2

 6249066 סאטק2ס)1 216001602161 וש 201806. 10ז0 {1.)

 ךיוא זיא ןדיי רַאפ ןרעגַאל עשיצַאנ יד ןגעוו ךוב םעד ןיא
 גרעבדלָאג ןועמש רעילָאטס םעד ןופ תידע תיבג ַא ןַארַאפ
 ןעמַאזוצ ,1942 רעבמעטּפעס ןופ עיצקַא רעד ןיא זיא סָאװ
 -עגקעוַא ןדיי ערעדנַא ךס ַא ןוא החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ
 -178 'ז) עקנילבערט ןייק ווָאכָאטסנעשט ןופ ןרָאװעג טריפ
1, 

 80. 8100, 1,.: 1221616 2ץ0060581600 0516012 ןכס צשץקצטס-
 ןסתוט. (21006 800604. רש21524662, פ1ס/ק1סת (,4ט0056)

1940. 

 ןטשרע ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ עגַאל יד טבײרשַאב

 .ךָאי ןשיצַאנ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי

 .שזַאטרָאּפער-טכירעג ַא

 81. ---------- 12126814006002 ןק/2640 8206/0. 2105 8406
 15 צ1סזטמ12 ( ט06056 1947.

 -קרעוו, ןשילוּפ םענעזעוועג םעד ןופ סעצָארּפ םעד ףיוא
 ,שטיוועקשטימק ןַאמָאר ,"גַאסַאה, רעגַאל-סטעברַא ןיא "ץוש
 -רעמ ענייז ןגעוו תודע עשידיי ןוא עכעלטסירק ןלייצרעד
 .רעגַאל ןיא רעטעברַא עשידיי יד יבגל ןעגנולדנַאה עשירעד

 82. ---- ץע 1:26014 10020106 פץ0060541600 ןכסוש-
 802012 צא 0464016 0265000406098100. (2105 .670614.

 (0208400מ062. 9 8130212 (126060ג069) 1949.

 דנַאטשרעדיוװ ןשידיי ןופ טײצרָאי ןטירד םוצ לקיטרַא ןַא

 .מונ ךיוא ןעז) 1943 רַאונַאי ןטירד םעד ,ווָאכָאטסנעשט ןיא

1 

 85. ----------- 14291024/ 6216 רש ' תנג!ץמג 81464016
 (0265100תס6ץ 6200 804044, 1 134680 (160ס:ט2זש)

.1947 

 "ָאטעג םעניילקק ןיא "עיצקַא; ןַא טרעדליש רבחמ רעד

 ןדיי 127 ןעמוקעגמוא ןענייז'ס רעכלעוו יינ

 84. -------- עססי6פ8} עטס סןקסעט ר (2265400800610.
 (6010+ 8406. 1 56ץ102012 ( |גמטגז:ץ) 1940

 גרעברעבליז ןַאילוי ןופ טכירַאב ןטימ טריזימעלָאּפ רענערב

 טהנעט רע .(17 .מונ ןעז) ןייטשנזייא יטעב ןופ ךוב םעד ןיא

 קיטײזלַא ןוא וויטקעיבָא גונעג טשינ זיא טכירַאב רעד זַא
 ןיא טָאה ןליוּפ ןיא עיסימָאק עשירָאטסיה עשידיי יד זַא ןוא

 -רעדיו םעד ןגעוו ןטנעמוקָאד ערעדנַא ךָאנ תושר ריא

 ַא ןבעג טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטש

 -עװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ דליב ןקיטייזליפ רעמ

 ,גנוג

 85. 11/6816/, ןסע28: 20 102:02 (212168) 1943--42160ת
 24012409 10461196מ1)0 2ץ00105816) א (226510040610.

 (2105 .א670644. גאס. 31 (1945) .

 -יצַאנ יד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעשידיי ַא
 עיצקַא-סגנוטכינרַאפ יד טבײרשַאב ,ווָאכָאטסנעשט ןיא סייצ

 רעקיטרָאד רעד רעביא טריפעגכריד ןבָאה סיצַאנ יד סָאו

 ,1946 ץרעמ 20 םעד ץנעגילעטניא רעשידיי

 86. -- -- -- 12860142014 25014214 2ץ60000541680 (ױש
 (0269600006016). 62105 .,67064, גאס. 53 (1943) .

 -קיל ןבָאה סיצַאנ יד יו טביירשַאב רבחמ רעבלעז רעד
 -סיוא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא לָאטיּפש ןשידיי םעד טרידיוו

 ,לַאנָאסרעּפ םעד ןוא עקנַארק יד טעגרהעג

 87. 16 2101 6 16 261716. 1 61001406965 44 165+לס 5
 60 20100װ6. {גץפ/ 1940. 12 48005610 101 קק-
 2600611015 64 1:20016 םט ץ1001508 ןק2/ 211/גזג 821-

 /גזתו (811:14ז 24061408 ) .

 טרעוו ,שזדָאל ןופ ,ּפלָאק סוילוי ןופ תודע תיבג םעד ןיא

 -ַאלסטעברַא ןַא ןיא ןשינעבעלרעביא ענייז ןגעוו טלייצרעד

 -154 יז) 1945-1943 ןרָאי יד ןיא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא רעג
6., 

 88. 221661 04/0672616. 15ע8806-1,002, 1947. 2424211,3 7
 קמ- 11/ט5. ()02+120067211 242114 1100001/ - 2

 1 1106 (1ע0088.

 ,רענערב .ל ןופ תודע תיבג ַא ךיז טניפעג ךוב םעד ןיא
 ןיא רעדניק עשידיי ןגעוו ,סירג חנ ןופ טרילָאקָאטָארּפ

 ךוב סָאד .(262-260 'ז) טייצ:-יצַאנ רעד ןיא ווָאכָאטסנעשט
 עבַאגסיוא רעטרעסערגרַאפ ַא ןיא ,שידיי ןיא סױרַא ךיוא זיא

 ,(70 .מונ ןעז)

 89. ןטז18444) 12: 2028 (28000544 (2
 20)סש2) א (226810080616- ,א 6526 ,510:0ס, גאס. 7 (19),

 ץש 215224002-1,047, 19 20ט164014 (,/גקענ}) 1947.

 עיצַאזינַאגרָאפמַאק רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו
 .ָאטעג רעווָאכָאטסנעשט ןיא

 90. 146שע0182, 10261: .,44616 1 10751660100206 (02680 {.
 ץע21522602-1,002, 1940. 1:224113 4560 קק. תגגקפ
 {גס8זמפ. (םסעאטזמסמ!זץ 1 10216012// 60 4216ןסש ס{ט-

 2011 216/0160116) שש 201806, {סזמ 11) .

 -גולדיזסיוא, ןוא "סעיצקַא :ךוב םוצ ריפניירַא ןייז ןיא

 ןטקַאפ יד שימרעק ר"ד טגנערב ,(סעיצַאטרָאּפעד) "ןעג

 דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןגעוװ ןוא סעיצקַא עשיצַאנ יד ןגעוו



 75 ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא

 -רַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןלַאירעטַאמ יד ןופ ךמס ןפיוא
 :טציא) עיסימָאק רעשירָאטסיה רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכ
 ,40 ,53 'ז) ןלױּפ ןיא (טוטיטסניא רעשירָאטסיה רעשידיי

 -ייו יד ןבעגעגוצ ךָאנ ןרעוװ רפס ןופ ףוג ןיא ,(60 ,59 ,9
 -נעשט ןופ םיבשות .וועג ןופ ןתודע תיבג ייווצ עקידרעט
 (219-253 'ז) שטיוװָארעימ םירפא ןופ :ָאטעג רעוװָאכָאטס
 ןפיולטנַא ןזיב 1942 יַאמ 22 ןופ טייצ יד םורַא טמענ סָאװ
 ךס ַא טימ ,19423 רעבמעטּפעס ףוס ,"גַאסַאה; רעגַאל ןופ
 ,גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד ןגעוו ןטקַאט
 ַא סָאװ ףליה רעד ןגעוו ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו
 -ניא .קַאילָאּפ ןכעלדניירפ ַא ןופ ןעמיקַאב טָאה ןדיי עּפורג

 ענייז ןופ ןןגוצסיוא יד ןיא טלייצרעד לעטיּפ קבעי רעינישז

 -281 'זז) 1942 רעבמעטּפעס ןיא סעיצקַא יד ןגעוו תונורכז
 1943 רַאונַאי ןט4 םעד ,"קיטנָאמ ןקיטולב , םעד ןוא (5

 .(2917287 'ז)

 91. 18001002016/ 122466140: -02689000673166  26140( 
 6/1016, גאס. 23-24 (56-37/) ; טש2ע822668-1,0402,8 2

 טט1265214 (5601סע21064) 474

 ןיא טעברַא רעלַאגעלמוא ןגעװ ,ךוב-גָאט ַא ןופ ןציטָאנ
 ,עיצַאזינַאגרָאּפמַאק רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט רעד ,ָאטעג
 .ןלַאפכרוד עריא ןוא ןפמַאק עריא

 92. גט1אוט|אס, 8612: 2:6606 ןזסז8 106 214. 1אסיא 'צ סע;
 1947. א11) 189 קע+ פםג;סמ 800/5. 10466014 סְצ

 1 ,טסשנ0 1,600.

 -טלעוו עטייווצ יד ןעוו ,טלַא רָאי ןצפופ ,ָאקלעקלוק ַאינער
 -ידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ
 ןיא רקיע רעד) ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא רעש
 -ָאלס ךרוד ,ןעגנולעג ריא זיא'ס ןוא (עשרַאװ ןוא ןידנעב

 ץרא ןייק ןגָאלשרעד וצ ךיז ,ייקרעט ןוא ןרַָאגנוא ,עיקַאװ
 טבײרשַאב תונורכז ךוב ריא ןיא .1944 ץרעמ ןיא לארשי
 טסברַאה ,וָאכָאטסנעשט ןיא ךוזַאב ריא ריציקב ךיוא יז
 שיאערבעה ןיא סױרַא ךייא זיא ךוב סָאד .(116 '/ 3
 .(54 .מונ ןעז)

 95. 1. 2. 1אזע 06 02ץ101מו8066 2405. ואס. 7 (39)
 1,002, / 1121024 (244ע04) 19374

 -סקלָאפ רעד ןיא טָאה סָאװ יקסַאר-ףלָאװ .א טימ קימעלָאּפ ַא
 טריקיטירק 1946 רעבמעצעד 9 ,שזדָאל ,9 .מונ ,גנוטייצ

 טלשטש .ע .ל ,(77 .מונ ןעז) ןייטשנזייא יטעב ןופ ךוב םעד

 -ָאטסנעשט ןיא טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ףיוא ּפָא ךיז
 ןרָאװעג ןגָארטעגסױא ,םיא טיול ,זיא סָאװ ,ָאטעג רעוװַאכ
 -טנגוי עשיטסינומָאק ןיא עשיטסינויצ יד ךרוד רקיע רעד

 .סעּפורג

 94. 026 12000: ,44065 606 1110. ןאסוא '{סעא6 647,
 1מ16/0241002! 102106181068 2/69) 254 קק-

 סטַאּפ בקעי ןופ עיסרעוו עטצריקעג ,עשילגנע ןַא זיא סָאד
 ךוזַאב ןייז ןגעוו .(00 .מונ ןעז) רעייפ ןוא שַא :ךוב ןשידיי

 .102783 'ז -- ווָאכָאטסנעשט ןיא

 95. 168680גטנמ/ 1056מ08: 1706679/0406. 106 8/סזע ס}
 6 260/16. גאסיא צ סא. 61952, 2211090מ081021 1,10ע2ע-

 18 552 קק. תמגמפ, 1108.

 טלדנַאהַאב דרערעטנוא ךוב םעד ןופ (207-184 יז) א לטיּפַאק
 -ַאב עשידרערעטנוא יד ןוא םוקמוא םעד ,ןדייל עשידיי יד

 ,436 'ז ןוא 128 'ז ךייא ןעז .ווָאכָאטסנעשט ןיא גנוגעוו

 96. שש (22651008066. 2405/ע. גאס. 4 (12) , 1,002, 14616-
 6168 (,גקע}) 47.

 "ריעצה רמושה; עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעד ןופ טייקיטעט יד

 רעד ןופ ןײטשטנַא סָאד ,ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ

 ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ןוא עיצַאזינַאגרָאפמַאק רעשידיי

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא סיצַאנ יד ןגעק רעדילגטימ עריא
 ,ָאטעג
 97. +/ 5-44 10022106 22981207 /,ץססוא 02684000065410.
 2104, גאס. 03 (94) , 1002, 20 ואע265014 (56046עג-

 ססע) 47

 -נעשט ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןופ גָאטרָאי ןט5 םוצ לקיטרַא
 סָאװ רעדרעמ עשישטייד יד סיוא טנכער ,ןדיי רעװַאכָאטס
 ,סעיצקַא יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 הופסוה

 ךיז טָאה עיפַארגָאילביב עקיזָאד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 עקידרעטייוו יד ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז ,קורד ןיא ןענופעג ןיוש

 לאפר ךרוד טלמַאזעג ייז ןופ בור'ס ,ןסנייא עשיפַארגָאילביב
 : ןייוונעזָאר יבצ ןוא ןַאמרעדעפ

 רעד תעב וָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב; רעד :.? ,רענערב 8

 'מונ ,עשרַאװ:שזדָאל ,גנוטייצסקלָאפ ,עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ
6 17), 

 ןופ םוקמיא ןוא דנַאטשרעדיװ ןגעוו ךוב ַא : םהרבא ,ץיױו 53

 ,קרָאי-וינ ,טייהיירפ ןגרָאמ .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט רעד
 .1951 לירּפַא 9

 (30 'מונ ןעז) ךוב סרענערב .ל ףיוא עיזנעצער ַא

 םוצ .הליהק עשידיי ַא ןופ םוקמוא רעד :בקעי ,רעבעל .0

 ,סעיינ עטצעל .וָאכָאטסנעשט ןברוח ןופ טיײצרָאי ןט8

 .{1950 רעבמעטּפעס |

 -נעשט רעד ןופ םוקמוא רעד :-- -- -- יה == -+- -- 1

 -רָאי ןט11 םעד טעמדיוועג .הליהק רעשידיי רעװָאכָאטס

 עשידיי עטסנעש יד ןופ םענייא ןופ םוקמוא םעד ןופ טייצ

 -מעטּפעס} ,םעיינ עטצעל .ווָאכָאטסנעשט ,ןלױּפ ןיא טעטש

 ,11950 רעב

 םישודק יד ךָאנ טײצרָאי ןט11 םעד וצ : לאפר ,ןאמרעדעפ ,

 'ץשומז יאצוי דעו תואצוה ,סטרעוורָאפ .ווָאכָאטסנעשט ןופ

 "9 327 ,לארשיב

 ןופ םוקמוא ןכָאנ טיײצרָאי רעט32

 ,1955 רעבָאטקָא 21 ,סטרעוורָאפ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 יָאטסנעשט ןופ םוקמוא ןוא ףמַאק רעד : יבצ ,ןייוונעזַאר 4

 רַאונַאי 1 'מונ ,12 דנַאב ,רוטלוק עשידיי .ןדיי רעווָאכ

 ,56-55 'ז 0

 גנואייטשטנא רעד ףיוא טרפב ּפָא ךיז טלעטש רבחמ רעד

 ןיא ?טַאר-רעטעברַא ןשידיי, םעד ןופ ןטעטיױויטקַא יד ןוא

 .קיטעט ןעוועג זיא רע ןכלעוו

 -רָאי ןט10 םוצ) וָאכָאטסנעשט ןברוח : -- -- -- == == - ,5
 ,1952 רעבמעטּפעס 13 ,סטרעוורָאפ ,(טייצ

 ןופ םיקמוא ןכָאנ טיוצרַאי ןט12 םויצ 4 == == = = == ,6
 ,1954 ,רעבָאטקָא 22 ,סטרעוורָאפ .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 .הרבשבו הנואגב ץשומז :ךרוע ,השמ ,(ירַאמַאט) ירמת ,7

 ,ביבא-לת .(םוקמוא ריא ןוא טכַארּפ ריא ןיא שטשָאמַאז)

 ,(ג"ישת) 2

 יע 327 ,לארשיב 'ץשומז יאצוי דעו תאצוה



 וו ָא כָא ט סנעש ט 76
 רק םג 5 50 קנט עי יע יי טיי א יי א יי 2: מי טרער יא

 ,90 ,םירפא ,שטיווָארעיײמ

 ,55 ,ןימינב ,ץנימ

 ,53 ,47 .ַאדיא ,ןָאשזרעמ

 ,69 ,לאומש ,רעגינ

 שטשָאמַאז טָאטש רעד ןגעװ ךובלמַאז ןקיזָאד םעד ןיא
 :|טסָאר עזייר} טסור הזור ןופ תודע תיבג ןייא ךיז טניפעג
 ןיא ,177-175 יז ,(עקסַאמ ַא ןופ ןטָאש ןיא| "הווסמה לצב;
 ַא ןיא ןעגנובעלרעביא ןגעוו טלייצרעד עטרבחמ יד רעכלעוו
 .רעגַאלסטעברַא רעוװָאכָאטסנעשט

 םירבחמ ןופ סקעדניא

 ,55 .'א 'א

 ,7 ,3 ,םהרבא ,יקציבזיא

 ,717 ,יטעב ,ןייטשנזייא

 .5 ,2 ,.ב ,יקסװָארטסַא

 ,18 ,בקעי ,קאלשנעּפַא

 .16 .15 .14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ;7 ,6 ,2 ,ןימינב ,ןייטשנערָא

 .ָאנעב .ָא .ב :ךיוא ןעז ,22 ,19 ,18 7

 ,2 ,(ןײטשנערָא ןימינב) .ָא .ב

 ,20 ,קחצי ,ןייטשנערָאב

 ,22 ,םייח ,ץלָאהנעריב

 ,79 ,ןמחנ ,לַאטנעמולב

 ,07 ,.מ ,רזעילא-ןב

 ,56 ,השמ ,קיסב

 ,2 ,(ןיײטשנערָא .ב) ָאנעב

 .47 21 ,,מ ,קילגרעספב

 ,56 ,47 ,23 ,ןרהא ,סדנארב

 ,47 ,לאקזחי ,יקסנישזעשזרב

 ,25 ,24 ,4 ,רעביל ,(רנרב :סעבַאגסיוא עשיאערבעה ןיא) רענערב
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 ,86 ,85 ,ישזעי ,רעלסערב

 ,87 ,םירמ ,ןשטיווָאנ} ימע-תב

 ,47 ,ןועמש ,רעניײטָאג

 ,47 ,ןועמש ,גרעבלָאג

 ,54 ,דו ,טכרופסטוג

 ,47 ,33 ,32 ,ףלאוו ,ןַאמסקילג

 ,21 ,.א ,טרַאבלעג

 ,234 ,ןב ,םענורג

 ,35 ,.י ,ןַאמסערָאד

 ,88 ,ַאירַאמ ,ַאקסנַאירַאמ-גרעבכָאה

 .ה .י :ךױא ןעז .26 ,(.י .ש ץרעה) .י ,טרַאה

 ,40 ,29 ,28 ,המלש ,אגאוו

 ,93 ,ינסַאי ,ףלָאװ

 ,41 ,דוד ,ץלָאהניײװ

 ,43 ,42 ,.מ ,ןַאמנייוו

 ,99 ,םהרבא ,ץייוו

 ,44 ,(יקצעשזישזדנעימ-לעטלעּפ לעגייפ) עקדַאלוװ

 ,77 ,ןאילוי ,גרעברעבליז
 ,95 ,ףסוי ,םיובנענעט

 .י ,טרַאה : ךיוא ןעז ,50 ,49 ,.ה .י

 ,89 ,56 ,51 ,47 ,בייל ,ַאטסירוי

 ,44 ,םוחנ ,ןינַאכ

 ,47 ,הנקלא .,יקסווָאלָאבָארכ

 ,93 ,.ע .ל

 ,101 ,100 ,52 ,בקעי ,רעבעל

 ,718 ,קחצי .,ןיוועל

 ,47 ,לאפר ,רעלהַאמ

 ,54 ,ךלמ ,טדאטשיינ

 ,48 ,2 ,רתסא ,ןײטשּפע

 ,59 ,58 ,57 ןתנ .קע

 ,94 ,60 ,בקעי ,טַאּפ

 ,718 ,סעזָאמ ,שטיװעקַאלָאּפ

 ,90 ,בקעי ,לעטיּפ

 ,63 ,.מ ,סקיפ

 ,103 ,102 ,64 ,48 ,47 ,לאפר ,ןַאמרעדעפ

 ,19 ,2 ,ּפילפ ,ןַאמדירפ

 ,65 ,.מ ,ןינַאצ

 .54 ,ןןיקטעבול} היבצ

 ,56 ,קחצי ,ןַאמרעקוצ

 ,2 ,ןןייוװנעזָאר יבצ} ןיירצ

 ,47 ,עטָאנ ,יקסווָאלזָאק

 .87 ,סוילוי ,ּפלָאק

 ,19 ,2 ,יבצ ,רָאטנַאק

 ,91 ,47 ,דוד ,רעלָאּפצעינָאק

 ,06 ,47 .אבא ,ןַאמפיוק

 ,92 ,ַאינער ,ָאקלעקוק

 ,6/ ,בקעי ,ץרוק

 ,68 ,47 ,4 ,.מ ,רינשוק

 ,55 ,46 לארשי ,רנזולק

 ,78 ,בקעי ,רענעק

 ,90 ,ףסוי ,שימרעק

 ,47 ,ףסוי ,קורק

 ,55 ,ן--ו -ר

 ,70 ,ןבואר ,גרעבנעזָאר

 ,ןיירצ : ךיוא ןעז ,106 ,105 ,104 ,72 ,71 ,48 ,2 ,יבצ ,ןייוװנעזָאר

 .54 ,ןרהא ,ןמכיר

 :שיאערבעה) ַאינער

 .ַאינער ,ָאקלעקוק
 ,74 ,םדא ,רעכערבנייטש

 .47 ,רוטרַא ,קיש

 ,15 ,ןתנ ,רענגיּפש

 ,716 ,קעינעה ,גנילרעּפש

 ,יבצ ,ןייװנעזָאר :ךיוא ןעז

 .ַאינער : ךיוא ןעז

 :ךױא ןעז ,92 ,52 ,ןוקלקלוק| הינר

 סקעדניא רעכעלכאז

 ,107 ,השמ ירמת

 : ךיוא ןעז ,82 ,47 ,21 ,20 ,19 ,4 ,וָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשפיוא

 ,דנַאטשרעדיװ

 ,גנוגעווַאב עשידרערעטנוא : ךיוא ןעזז ,91 ,טעברַא עלַאגעלמוא

 :(ןָאכָאטסנעשט ןיא ןטנורגרעטנוא) גנוגעווַאב עשידרערעטנוא
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 ,44 ,רעפמעק עשידרעטנוא

 ,18 ,קצָאװטָא

 ,93 ,84 ,יטעב ,ןייטשנזייא

 ,גנוטכינרַאפ ,םיריוטקָאד : ןעז ,עשייי ,ץנעגילעטניא

 ,36 ,רעפמעק רעשידרערעטנוא ,ילַא ,ַאדרַאבעלַא

 ,48 ,טייצ-ןברוח רעד ןגעוו עטעקנַא

 ,90 ,79 ,72 ,30 ,19 ,4 ,"סעיצקַא;



 71 ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא

 ,104 ,47 ,30 ,19 ,4 ,2 ,טַאר-רעטעברַא

 ,107 ,87 ,47 ,44 ,40 ,20 ,19 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןרעגַאלסטעברַא

 .גַאסַאה ךיוא ןעז

 ,47 ,19 ,ןריּפַאּפ עשירַא;

 ,28 ,19 ,2 ,ןימינב ,ןײטשנערָא

 ,98 ,68 ,47 ,30 ,24 ,19 ,4 ,ָאטעג ןיא "דנוב.
 .51 ,40 ,19 ,סרעקנוב

 :ךיוא ןעז ,47 ,19 ,2 ,ןרעגַאל ןוא ָאטעג ןופ ןלַאירעטַאמ רעדליב
 .סעלמסקַאפ ,סָאטָאפ

 ,78 ,63 ,19 ,(1939 .טּפעס) "קיטנָאמ רעקיטולב;

 ,19 ,(.ב ןיא רעוװָאכָאטסנעשט) "דלַאונכוב;

 ,99 ,12 ,,ל ,רענערב

 .57 ,47 ,40 ,30 ,23 ,19 ,ָאכָאטסנעשט שוריג

 ,61 ,54 ,4/ ,19 ,17 ןירעפמעק עשידרערעטנוא ,הקבר ,ץנַאלג

 ,49 ,4/ ,40 ,32 ,20 ,26 ,19 ,4 ,2 .װָאכָאטסנעשט ןיא ָאטעג
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 ,45 ,35 ,20 ,19 ,8 ,5 ,2 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עטעװעטַארעג

 .גניאיירפַאב רעד ךָאנ ,הטילּפה תיראש :ךיוא ןעז .65 ,00 7

 .5 ,לארשי תנידמ ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עטעוװעטַארעג

 .19 ,10 ,2 ,ָאטעג ןיא (עלַאגעלמוא) עיצקודָארּפ-ןטַאנַארג

 ,47 ,34 ,30 ,19 ,ָאטעג ןיא עשידיי ,םיריוטקָאד

 .19 ,15 ,(ַארָאד צ"ק ןיא רעוװָאכָאטסנעשט)} ַארָאד

 47, (ןטסקעט) ןעגנונדרָארַאפ עשידיי-יטנַא עשישטייד

 .47 ,40 ,30 ,19 ,2 ,ןַאמטּפױה ס"ס ,טדרַאהנעגעד

 -ָאטסנעשט שוריג : ךיוא ןעז .90 ,47 ,40 ,30 ,19 ,סעיצַאטרָאּפעד

 .סעיצַאטרָאּפעד ,ווָאכ

 ,54 ,19 ,17 ,ָאטעג ןיא "רורד;

 .41 ,40 ,20 ,19 ,ָאטעג ןיא רעקרעװטנַאה

 ,30 ,19 ,18 ,17 ,(ווָאקַאר-גַאסַאה ןוא ןרעצלעפיגַאסַאה) "?גַאסַאה;
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 ,19 ,17 ,רעגַאל ןוא ָאטעג ןיא ןעגנופַאש עשיטסירָאמוה

 ,97 ,82 ,14 ,713 ,64 ,52 ,41 ,38 ,24 ,ןטײצרָאי ןוא תורכזה

 .סעימעדַאקַא רעיודט :ךיוא ןעז ,106 ,105 ,103 ,102 ,101 0

 .96 ,19 ,ָאטעג ןיא "ריעצה רמושה,

 ,09 ,61 ,47 ,46 ,30 ,24 ,19 ,16 ,12 ,11 ,4 .דנַאטשרעדיװ

 ,דנַאטשפיוא גנוגעוװַאב עשידרערעטנוא : ךיוא ןעז .90 ,84 7

 ,רעפמעק:סטייהיירפ עיצַאזינַאגרָאפמַאק עשידיי

 ,19 ,17 ,קעטָאמ .גרעברעבליז

 ,46 ,19 ,ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-טנגוי עשיצולח

 ,19 ,ָאטעג ןיא ןדיי עשידיסח

 ,10 ,37 ,30 ,19 ,ָאטעג ןיא "זָאט;,

 -עד ,ךיוא ןעז ,79 ,76 ,40 ,19 ,וָאכָאטסנעשט ןופ ןטרָאּפסנַארט

 ,סעיצַאטרָאּפ

 .תורכזה :ךיוא ןעז .1 ,עימעדַאקַא-רעיורט

 ,719 ,76 ,19 ,(.ט ןיא רעװָאכָאטסנעשט) עקנילבערט

 .תורכזה ןעז ,טײצרָאי

 ,104 ,57 ,47 ,40 ,37 ,20 ,19 ,9 ,"טַארנעדוי;

 ,56 ,47 ,230 ,23 ,19 ,17 ,4 ,("בָאשז) עיצַאזינַאגרָאספמַאק עשידיי

 ,גנוגעווַאב עשידרערעטנוא : ךיוא ןעז ,96 ,91 ,89 7

 ,דנַאטשרעדיװ

 ,47 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןטנַאטסערַא ןוא םיטילּפ עשידיי

 ,57 ,47 ,40 ,30 ,19 ,(ײצילָאּפ ,דיי) "טסנידסגנונדרָא רעשידיי;

 ,27 ,גנואיירפַאב רע ךָאנ וָאכָאטסנעשט ןיא טעטימָאק רעשידיי

 .ןדיי עטעװעטַארעג :ךיוא ןעז

 .ןרעגַאלסטעברַא : ןעז ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרעגַאל

 ,19 ,2 ,רעדיל

 ,19 ,ָאטעג ןיא ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 ,7 ,ןויצ-ילעוּפ עקניל

 ,30 ,19 ,11 ,6 ,3 ,2 ,1 ,ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאדיװקיל
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 ,4/ ,30 ,ָאטעג ןופ עּפַאמ

 ,47 ,40 ,19 ,(רעגַאלסטעברַא) *ַאיגרולַאטעמ;

 .ןדיי עטעװעטַארעג : ךיוא ןעז ,53 ,47 ,8 ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 47 ,סיצַאנ יד ךרוד לוש רעד ןופ גנוטכינרַאפ) לוש עיינ

 ,71 ,2 ןתנ .קע

 -ַאטרָאּפעד : ךיוא ןעז ,39 ("גנולדיזסיוא,) עיצַאטרָאּפעד עטשרע

 | ,שוריג ,סעיצ

 ,17 ,ָאכָאטסנעשט ןיא 1942 יַאמ רעטשרע

 ,78 ,47 ,40 ,30 ,19 ,ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס

 ,4/ ,230, 19 ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ קיטסיטַאטפ

 ,90 ,עכעלדניירפ ,ןקַאילָאּפ

 ,90 ,77 .,עשידיי ,רענַאזיטרַאּפ

 ,22 ,ָאטעג ןיא םיריּפ

 ,67 ,וָאקירטָאיּפ ןיא רעװָאכָאטסנעשט ,םיטילּפ

 ,15 ,ַארָאד טעצַאק ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ ,חסּפ

 -עטַאמרעדליב : ךיוא ןעז ,47 ,19 ,2 ,ןלאירעטַאמ עשיפַארגָאטָאפ

 .לאיר

 ,19 ,ָאטעג ןיא רָאלקלָאפ

 ,47 ,230 ,4 ,ןטנעמוקָאד ןוא סעילימיסקַאפ

 ,85 ,ץנעגילעטניא רעשידיי ןופ גנוטכינרַאפ

 ,86 ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ גנוטכינרַאּפ

 ,47 ,לוש רעיינ רעד ןופ גנוטכינרַאפ

 -רעדיוו : ךיוא ןעז .47 ,20 ,19 ,12 ,4 ,עשידיי ,רעפמעק-סטייהיירנ

 ,דנַאטש

 ,40 ,19 ,2 ,טעברַאסגנַאוצ

 רמושה, ,"רורד, :ךיוא ןעז .92 ,עיצַאזינַאגרָאטנגוי עשיטסינויצ

 ."ץוביק, ,"עיצַאזינַאגרָאפמַאק עשידייא ,"ריעצה

 ,92 ,טנגוי עשטסינומָאק

 ,47 ,ָאטעג ןיא "ץובק,

 ,19 ,14 ,ףסוי לארשי 'ר ,רענטיק

 ,47 ,30 ,19 ,12 ,9 ,דרַאנרעב ,דנַאלרוק

 ,88 ,70 ,47 ,40 ,20 ,19 ,ָאטעג ןיא רעדניק

 ,53 ,47 ,וָאכָאטסנעשט ןטײרפַאב ןיא זיוהרעדניק

 ,83 ,47 ,40 ,30 ,22 ,19 ,17 ,11 ,10 ,2 ,"ָאטעג עניילק, יד

 ,81 ,גַאסַאה ןיא ץושקרעוו ,ןַאמָאר ,שטיוועקטימק

 ,47 ,2 ,רעכערברַאפסגירק רעשיצַאנ ,רענטסעק

 ,97 ,81 ,47 ,19 ,2 ,עשילױוּפ ןוא עשישטייד ,רעכערברַאפסגירק

 ,19 ,14 ,ָאטעג ןיא םיגיהנמ עזעיגילער

 ,66 ,ענעמוקעגמוא ןופ תומישר

 ,66 ,עטעװעטַארעג ןופ תומישר

 .רעװָאכָאטסנעשט עטעװעטַארעג : ןעז .הטילּפה תיראש

 ,19 ,2 ,דנַאלשטייד ןיא הטילּפה תיראש

 ,סעיצקַא :ךיוא ןעז .90 ,40 ,29 ,19 ,ןדיי ףיוא עשיצַאנ ,תוטיחש

 : ,86 ,47 ,30 ,19 ,רעשידיי ,לָאטיּפש



 ןברוח ןכָאנ װָאכָאטסנעשט ןיא תורבקה תיב רעד ןסירעגפיוא זיא סָאװ ָאטעג רעװַאכָאטסנעשט רעד ןופ תוברוח יד

 .רעכלעװ ןיא ,עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװעג
 ןעמוקעגמוא ןענייז ןדיי רעטרעדנוה

 *גאסַאה; סרעקנוב יד ןיא טנעװ יד ףיוא ןטפירשפיוא ענענופעג

 ײגַאסַאה; ָאטעג רעניילק רעטרעטשעצ רעד ןופ ןטנעמגַארפ



 ןּברוח ןבָאנ



 1945:46 וָאכָאטסנעשט ןיא טעטימָאק רעשידיי רעד
 ,יקסניזעשזב ,ןַאמרעדעל .מ : סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש סע

 ,.ןייטשנירג ,אטסירוי .ל ,םיוב ,ל ,ץלָאהנריב
 -נעסאה .מ ,ענרַאשט ,גרעבנעזייא : סקניל וצ סטכער ןופ ןציז סע וָאכָאטסנעשט ןייק ײמרַא רעשיטעװָאס רעד ןופ שרַאמנײרַא רעד

 ןייטשקעװ .ז ןוא רעלָאּפצעינָאק .ד ,גרעבדלָאג .י ,רענערב .ל ,דלעפ

 רעד ןופ גָאט ןיא ,גנוטכינרַאפ ןופ רעגַאל רעד ,"םישטנעיװשַא; הליהק עזעיגילער עשידיי יד

 םואעזומ ןופ גנונעפערעד ,גנַאגפרָאד .א ,רעדנאז .א ,יודנַאל .י : סקניל וצ סטכער ןופ ןציז סע

 קנעדנָא םעד הליפת א ּפָא טכער ענַאהַאק קניװָאקלוּפ ,ײבַאר רעד ,ןַאמויר .ה ,רעלסייװ .ע ברה ,גרעבדלָאג .מ ,טסילעדע .נ ,רעבייר .ל
 ןדיי ענעלַאפעג יד ןופ לעביטש .ב ןוא רעלָאּפצעינָאק .ד ,קענארג .שו

 1946 ,9 רַאורבעפ ,זיוה-רעדניק ןיא טסַאגוצ טַאּפ בקעי
 ,טַאּפ ,י ,ןייטשקעװ .ז ,ןַאמרעדעל .ש : סקניל וצ סטכער ןופ ןציז סע

 גרעבנעזייא .י ,(שזדָאל ןופ טסַאג) ןאמלעדע .מ ,רענערב .ל
 רענערב ַאטיא ןוא



 רענערב רעביל

 ןוָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעשידיײ רעד

 (*המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ
(1956-1945) 

 טיורב טימ ןסיגנָא ךיז גנַאז יד ףרַאד סָאוװ
 -רעד ץרַאה ריא ןיא סע לָאז םערוטש זַא ,טרעשַאב זיא'ס ביוא

 ? ןגָאלש
 ,טכורפ טימ טכַארט ןיימ טשטנעבעג טָאג טָאה סָאװ וצ
 "? ןגָארטרעד סע לָאז'כ ןעוועג טרעשַאב טשינ זיא רימ בוא

 ,ל רעטכיד רעשידיי רעד רעצ טימ לופ סיֹוא טיירש ױזַא

 ןבָאה ליפעג ןבלעז ָאםעד טימ .ןברוח ןסיורג ןכָאנ יקצילָא

 םירוסא עטעוװעטַארעגּפָא דיי טנזייט ףניפ רעכעה יד -- רימ

 סָאד ןעמונעגפיוא -- ןרעגַאל-רעלטיה יד ןופ ווָאכָאטסנעשט ןיא

 .יירפ רעד ףייא ןבעל עיינ

 ואוו ,ןליוּפ ןיא טָאטש עקיצנייא יד ןעוועג זיא וװָאכָאטסנעשט

 ,ןרעגַאל ריפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןעגנולדיזסייא עלַא ךָאנ ןענייז'ס

 -- לָאצ רעד ןופ .ןדיי 10,990 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא

 טעטש ערעדנַא יד ןופ ןוא 2,490 -- אפוג ןדיי דעװַָאכָאטסנעשט

 -עג ךיוא זיא ווָאכָאטסנעשט .7,500 -- ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא

 טעװעטַארעגּפָא ןענייז'ס ואוו ,ןליױּפ ןיא טָאטש עקיצנייא יד ןעוו

 ,1945 ,רַאונַאי ןט16 םעד ןענייז עכלעוו ,ןדיי 5,194 ןרָאװעג

 -רַאפנטַאר םענופ ײמרַא רעכיירגיז רעד ךרוד ןרָאװעג טיירּפַאב

 ,דנַאב

 ןכעלשטנעמ ןיא ןעניפעג וצ ךעלגעממוא זיא'ס יװ טקנוּפ

 רעזדנוא ןענעכיײצַאב ןענעק לָאז סָאװ ,קורדסיוא ןַא ןָאקיסקעל
 -סיוא ןַא ןעניפעג וצ רעווש זיא י זַא ,רעצ ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג

 יד ןיא ןליפעג ערעזדנוא ןענעכײצַאב ןענעק לָאז סָאװ קורד

 ךיז טָאה זדנוא ןופ רעדעי .גנואיירפַאב רעד ןופ געט עטשרע

 ַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,רָאװ סע זיא; :ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ?ןגעװַאב יירפ ךיז ןעק ךיא זַא ,רָאװ סע זיא ?שטנעמ רעיירפ

 רעפיט ףיוא טלעטשעגסיוא טשינ ןיוש זיא ןעמ זַא ,רָאװ סע זיא

 ? ןייּפ רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעכעלקעדש ףיוא ,גנוקירעדינרעד

 רָאג רעדָא טעװעטַאקעג ,ןעוירַאפיַאדזָא ןוא סָאװרַאפ-ַא-ןָא ףיוא

 7? רָאװ עקַאט ץלַא סָאד זיא ? ןרעוו יצ ןסָאשרעד

 סעּפע ןעק'מ ןוא ,טייהיירפ רעד טימ ןעיירפ ךיז ןעמ ליוװ טָא

 ןוא םורַא ךיז טרעטנָאלּפ'מ .ליפעג רעוש ַא טגָאנס !טשינ

 ןכעלנעזרעּפ ןוא םענײמעגלַא םעד ןופ ןמיס ַא סעּפע טכוז'מ

 םענופ ןלַאירעטַאמ עלַאיװיכרַא יד ןופ ךמס ןפיוא טעברַאַאב ('
 .לצזעגרוטלוק ןקיטציא ןופ ןוא טעטימָאקיזײרק ןשידיי םענעזעװעג
 ,װָאכָאטסנעשט ןיא דנַאברַאפ ןכעלטפַאש

 ןיא בושי רעשידיי רעכיירלָאצ רעד ןעוו ,"לָאמַא; םעד ןופ ...לָאמַא

 ףבעל לופדילָאק ,ןייש ַא טימ טלדורּפשעג טָאה ווָאכָאטסנעשט

 ןפיט םעד ןביוטרַאפ טלָאװעג ייוו ןשיזיפ ךרוד ןרעג טלָאװ ןעמ

 וליפַא ןענעק טשינ ןופ רעצ םעד ;טקיניּפ ןוא טגָאנ סָאװ ,רעצ

 שיגַארט-יױזַא יד ןיפ רעדליב יד ןעגנערבסיורַא שינעכעדעג ןיא

 ךיז טרעטנָאלּפ ןעמ .עטקיליטרַאפ ןוא ענעסירעגסיוא זדנוא ןופ

 ,רַאּפשנָא ןייק ןעניפעג טשינ ןעק'מ ןוא שיטַאּפַא םורַא

 רעבָא טגניווצ טייקכעלקריוו עכעלגעטיגָאט עשיטקַארּפ יד

 יד .ןשטנעמ עלַאמרָאנ יװ ןעמענפיוא ןבייהנָא ןבעל סָאד לָאז'מ

 טרָא ריא ןוא ,ןדניװשרַאפ וצ ןָא זייוכעלסיב טבייה עיטַאּפַא

 ןטעברַא ןעמ זומ ,ןבעל וצ ידכ זַא ,ןייזטסואווַאב רעד סיוא טליפ

 םעיינ ָא;םעד טימ .ןבעל םעניפ ןטיבעג עלַא ףיוא --- סָאד ןוא

 ןיש ןבעל ַא .ןבעל עיינ סָאד ןעיוב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ליפעג

 -רעמ עשיטסישַאפ ןופ גנַאװצ ןרעטנוא טשינ ,ןפַאלקש סלַא טשינ

 ,דניק ןוא יורפ רַאפ ןוא ,ןײלַא ךיז רַאפ ,קיליוויירפ רָאנ ,רעד

 טעװעטַארעגּפָא ןלָאז עכלעזַא זַא ,טקילגעגּפָא טָאה ןצעמע ביוא

 ,ןטייקירעוװש עלַאסָאלָאק ףיוא ןָא רעבָא ךיז טסיוטש ןעמ .ןרעוו

 ןטײקלַאמרָאנמ .א עקידהמחלמ-ךָאנ יד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןענייז סָאװ

 .עיצַאזילַארָאמעד ןוא

 -רעטנוא ,ענעזעוועג זַא ,טגניווצ עגַאל ענענַאטשנַא-יינ יד

 -טפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ עקידהמחלמ-רַאפ ךיוא יו עשידרע

 ענעמוקעגפיוא עלַא ןזייל ןוא ןדנעל יד ןטדוגנָא ןלָאז ,רעוט עכעל

 -ָאק רעשידיײ, נ"א טפַאשרעּפרעק ַא טײטשטנַא סע .ןעמעלבָארּפ

 -ַאגרָא םוצ וצ ףכית טערט רעכלעוו ,"װָאכָאטסנעשט ןיא טעטימ

 ףליה 'צ ןעמוק טעטימָאק ןשידי םעד .ןבעל עיינ סָאד ןריזינ

 ןענַאגרָא-טכַאמ עשידָאװעיָאװ יד ךיוא ןוא עלַאנומָאק עקיטרָא יד

 ,ןלױּפ םעיינ םעניא

 -עג ךיז ןבָאה ןבַאגפיוא ערעווש ךעלפיירגַאבמוא ,ערעווש

 ןרעביא ךַאד ַא ןָא ןדיי רעטנזיוט : טעטימָאק ןשידיי ןרַאפ טלעטש

 רעדניק טרעדנוה רעכעה :ןבעל םוצ ןעלטימ םוש ןָא ןוא ּפָאק

 (ךעלדיימ סנטסניימ) עכעלטנגוי 200 רעכעה .םיסּפורטוּפא ןָא

 ץענ ַא ןיא ןלַאפנײרַא ןענעק ןיא רַאּפשנָא ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו

 רעטרעדנוה ןוא ןדילַאװניא רעגנילדנעצ ;עיצַאזילַארָאמעד ןופ

 .עטּפעשעגסיױא שיזיפ ןוא עקנַארק-רעווש

 יד טימ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ עציטש רעטסנרע רעד טימ

 -עזדנוא ןופ ןובשח ןפיוא עטגרָאבעג ,ןעלטימ עלעירעטַאמ עגרַאק
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 -וצ טעטימָאק רעד זיא ,םיל-רבשמ רעטסעוװש ןוא רעדירב ער

 -ַאטשעג םיא רַאפ ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןזייל וצ ןטָארטעג

 -ָאטש ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ ַא ךיוא טמוקַאב טעטימָאק רעד .ןענ

 -ימָאק-סגנוניואוו רעשיטָאטש רעד ןיא ןיא טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשיט

 -סגנוניואוו ערעווש יד ןזייל וצ ,לכ-םדוק ,טכעלגעמרעד סָאד .עיס

 -עטַאמ טלייטרַאפ טרעווס .טָאטש ןיא ןדיי בור'ס רַאפ עגַארפ

 םעד ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ יד רַאפ זײּפש ןוא עציטש עלעיר

 -כרוד רַאפ זיוה-רעגעלטכַאנ ַא טריזינַאגרָא טרעוו'ס .ןטסניײממַא

 -סטלַאהפיוא ןַא ;ןרעגַאל ענעדיישרַאפ ןופ ןדיי עקידנרעדנַאװ

 -סגנוניואוו רעויטקעלָאק ַא ;עזָאלכַאד-קילייורעד רַאפ טקנוּפ

 לוש-גנואיצרעד ַא ןוא ,עכעלטנגוי רַאפ טקניּפ-טלַאהפיוא ןוא

 ןופ טעברַאטימ רעויטקַא רעד ייב .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ

 .ב ןוא יקסוװָארישּפ .מ : םיריוטקָאד רעװָאכָאטסנעשט עגנוי ייווצ

 -ספליה רעשיניצידעמ ַא טנפעעג ךיוא טרעוװו שטיוװָאנעזָאר

 עטַאװירּפ ייב טנדרָאעגנייא קיפיולרָאפ ןרעוװ םימותי יד .טקנוּפ

 עשקילעפגרָאז ןוא גניטלַאהסיוא עלופ ןעמוקַאב ייז סאוו ,סעילימַאפ

 .טכיזפיוא

 -ערג ןעמוקַאב וצ ןבייהעגנָא טעטימָאק רעד טָאה ןכיגניא

 ןלױּפ ןיא טעטימָאק:לַארטנעצ ןשידיי םענופ ןדנָאפ-טלעג ערעס

 ןוא ;ןילבול ןיא טרָא-ץיז ןייז טַאהעג ךָאנ טלָאמעד טָאה סָאװ

 -ַאב ,םיל-רבעמ רעװַאכָאטסנעשט יד ןיפ ףליה עקידתושממ ךיוא

 ןיא ,קרָאי וינ ןיא "ףילער רעװָאכָאטסנעשט; םענופ סרעדנוז

 -ץט יד .עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןופ ךיוא ןוא עיפלעדַאליּפ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג םעד קנַאד ַא ךיז טָאה טעטימָאק ןיפ טדקיט

 טריזינַאגרָא טרעוו ווָאכָאטסנעשט ייב ףרָאד ַא ןיא .ןרעטיירבסיוא

 -עגסיוא שיזיפ רַאפ ןוא ןטנעצסילַאװנָאקער רַאפ זױה-ורּפָא ְןַא

 רעלופ טימ ץוח ַא ,טגרָאזַאב ןרעוו ןדילַאװניא יד :עטּפעש

 יד טימ ןוא רעטַאעט .ָאניק ,עסערּפ טימ ךיוא ,גנוטלַאהסיוא

 ,ךיז טנרעל ייז ןופ רעדעי .ןזעטָארּפ-סיפ ןוא טנעה עקיטיינ

 ןרעו עכעלטנגוי ליפ .ךַאפ ןקירעהעג ַא ,ןטייקיאפשפ ענייז טיול

 ןעמוקַאב םימותי יד .ןטלַאטשנַא-רעל עלַאמרָאנ ןיא טנדרָאעגנייא

 טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,זיוה-רעדניק טכירעגנייא טוג ןוא ןייש ַצ

 .לוש-ץרּפ .ל .י רענעזעוועג רעד ןיפ ןינב ןיא

 .רעדניק ןופ עגַארפ יד ןעוועג זיא םעלבָארּפ רעווש רָאג ַא

 -ץג ןוא ןכוז טפרַאדַאב ייז ןופ ליפ טָאה'מ סָאװ ,םעד רעסיוא

 עגַארפ יד ןענַאטשעג ךיוא זיא ,ייז ןפיוקסיוא ךָאנרעד ןוא ןעניפ

 רעדניק .דנַאטשוצ ןשיכיסּפ ןוא ןקיטסייג ,ןשיזיפ רעייז ןגעוו

 עשיליוּפ ןיפ ענעמינעגּפָא רעדניק ,סרעקנוב ןופ ,ןרעגַאל ןופ

 ןבָאה סָאװ ,רעדניק ;ןטלַאטשנַא:רעטסיולק ןופ ,םיספורטוּפא

 סָאװ ,רעדניק ןוא ,רעפרעד יד ןיא רעכוטסַאּפ סלַא טבעלעגרעביא

 .רעפרעד ןוא טעטש רעביא טרעדנַאװעג סעגַאידָארב יוװ ןבָאה

 ,טרעדורעצ-שיאעוװרענ ןעוועג ןענייז ייז ןופ עקינייא

 סלַא ןענעקרענָא טשינ ךיז ןליוו עקינייא ; ענעקָארשעגרעביא

 טפַאשטנייפ סױרַא וליפַא ןזייוו סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא ;עשידיי

 וצ ןעגנוגיינ עקרַאטש טימ רעדניק .טייקשידיי ןוא ןדיי וצ

 סָאװ ,עזעיגילער-שילױטַאק רעדניק ןיוא יו ,הבנג ןוא תורקפה

 ,ןייג ןפָאלש ןרַאפ ךיז ייז ןלעטש זיוהרעדניק ןיא וליפַא ןיוש

 ןופ דליב םוצ ןטעב ןוא ינק יד ףיוא ,ןייטשפיוא ןדעי ךָאנ ןוא

 ןופ גיוא ןרַאפ סיוא ןטלַאהַאב ייז סָאװ ,"רעטומ רעקיליײה ,/ רעד

 וליפַא ןזייל םוצ םעלבָארּפ רעווש ַא זיא'ס .רעיצרעד ערעייז

 ןרָאטַאיכיסּפ עטסקיאעפ ןוא ןגָאגַאדעּפ עטסטריניטור יד רַאפ

 ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז ןזייל וצ םעלבָארּפ עקיזָאד סָאד ידכ

 ןוא רעיצרעד עטסטריניטור יד ,תוחוכ עטסטנעגילעטניא יד

 ליפ ןזיװעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,דניירפ-רעדניק ענעבעגעגרעביא

 : עקינייא

 ןוא רערעװש רעקיזָאד רעד ייב טייקנבעגרעביא ןוא טײקיצרַאה

 עטקיטייוועגנָא ױזַא עקיזָאד סָאד .עבַאגפיוא רעלופ-תוירחא

 עג ןייווליט טעברַא רעלופימ םישדח ליפ ךָאנ זיא םעלבָארּפ
 .ןרָאװעג טזייל

 -טנפע רעטשרע רעד רָאפ טמוק ,1945 ,ינוי ןט13 םעד ןיוש

 םעד .לַאזרעשעלרעייפ ןיא רעדניק יד ןופ טערטפיוא רעכעל

 -ייוצ רעד רָאפ ךיוא ןיוש טמוק ,רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןט0

 ,לַאזרעטַאעט ןשיטָאטש ןטסערג ןיא טירטפיוא-רעדניק רעט

 עכלעוו ,רעי:שוצ עשיליוּפ ןוא עשידיי טימ טלופרעביא זיא סָאװ

 טימ רעדניק יד ןפרַאװַאב ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןרעדנואווַאב

 זַא ,עיצקַאפסיטַאס טימ ןענעקרענא עלַא .דַאלָאקָאש ןוא ןעמולב
 םוהת ןכעלקערש ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענייז רעדניק יד

 ערעייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד זַא ;ןבעל-לַאמרָאנ ַא וצ

 עמַאזיורג ןופ ךָאי ןרעווש םעד ןגָארטעגסיױא ןעלסקַא עכַאװש

 -עלרעביא עשיגַארט ןיא םינקז רעבָא ,ןרָאי ןיא רעדניק ,ןדייל

 ליפ ,רעמ ךָאנ .ןענופעג קירוצ טייהדניק רעייז ןבָאה ,ןשינעב

 ןוא ,םיבורק עטנעָאנ ןענופעגסיוא טייצ רעד טימ ןבָאה ייז ןופ

 ,אפוג ןליױוּפ ןיא ןה סעמַאמ רעדָא ,סעטַאט וליפַא -- עקינייא

 טעברַא עלופתיירחא יד ךיוא .ןלייּפ ןיפ ןצענערג יד רעסיוא ןה

 -רענָא רעליפ טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא ןדילַאװניא יד תבוטל

 םיצ ווירב-סגנונגעזעג ַא תודע טגָאז סע ןכלעוו ףיוא ,גנונעק

 :ויָאכָאטסנעשט ןזָאלרַאפ רעייז רַאפ ןדילַאװניא יד ןופ טעטימָאק

 ץביל, == ןדילאװניא יד ןביירש = ,"ךיַיא ןלַײו ריס

 ךייא ןעקנַאד ןוא ךעלטפירש ךייא טימ ךיז ןענעגעזעג ,סרעטָאפ

 רעטשרע רעד ןופ טייקנבעגרעביא ןוא טײקמַאזגרָאז רעד רַאפ

 זדנוא טָאה ריא .טיוט בלַאה ןעוועג ךָאנ ןענייז רימ ןעוו ,ןָא טייצ

 רעלופ ןיא ןטײקכעלמעװקַאב עלַא טימ בוטש ַא טנדרָאעגנייא

 ערעייז רַאפ ןרעטלע ןגרָאז סע יו ױזַא טקנוּפ ,גנוטלַאהסיוא

 ,"..רעדניק טכעלקילגמוא

 טרעוו עקיטפרעדַאבטיונ יד רַאפ ףליה עטנענַאמרעּפ יד ךיוא

 ןט14 ןופ טעטימָאק םענופ טכירַאב ןטיול .טרעטיירבעגסיוא

 ןסָאנעג ףליה רעכעלשדוח רעלַאמרָאנ ןופ ןבָאה ,1945 ,לירּפַא
 50 וצ סעציטש-טלעג עניילק ןעמיקַאב ןבָאה עכלעוו ,ןַאמ 0

 2000 וצ -- םישדח עקידרעטעּפש יד ןיא) ּפָאק ַא ףיוא ןדליג

 ןעגנוליײטוצ:זייּפש יד .ןעגנוליײטוצ-זייּפש ןוא (ּפָאק ַא ףיוא ןדליג

 :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענייז

 .גק 0,7 ; טיורב .גק 4 -- םירוסא ענעזעוועג עטנוזעג רַאפ (1

 ;דַאלעמרַאמ .גק 1 ןוא ץלַאז .גק .05 רעקוצ

 20 ,טיורב .גק 15 :םירוסא ענעזעוועג עקנַארק רַאפ (2

 ; רעקיצ .גק 0.8 ,רעטוּפ .גק 0.4 ,ךלימ רעטיל 19 ,רעייא

 ,רעייא 16 ,טיורב .גק 1ס :ןרעטלע ייב רעדניק רַאפ (3

 .ךלימ רעטיל 15 ןוא רעקוצ .גק 0.8 ,רעטוּפ .גק 5

 ףליהטימ רעד טימ טלָאמעד ןענייז טכירַאב ןבלעז ןטיול

 ,רעריזירפ ןופ ןוויטַארעּפָאָאק ןענַאטשטנַא טעטימָאק ןשידיי ןופ

 רעשינַאכעמ רעוויטַארעּפָאָאקק ַא ,רעקינכעטָארטקעלע ,רעלאמ

 טקיטפעשַאב טלָאמעד ןיוש ןענייז ןײמעגלַא ןיא .א"א טַאטשרַאװ

 -פיוא ךיוא זיא רעטעּפש םישדח עקינייא טימ .ןַאמ 926 ןעוועג

 ויטַארעּפָאָאק רעדינש ַא טעטימָאק ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעג

 ןענַאטשנַא ןענייז םעד רעסיוא .וויטַארעּפָאָאק-רעטסוש ַא ןוא
 -שיט ןוא סרעטסוש ,סרעדיינש ןופ ןטַאטשרַאװ עטַאוװירּפ ליפ

 ןוא רעבלעוועג עטַאװירּפ ןרָאװעג טנפעעג ךיוא ןענייז'ס .סרעל

 ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ךעלקירבַאפ ערענעלק וליפַא

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןטנַאקירבַאפ עשידיי ענעזעוועג ןופ םישרוי

 עג טרעװו טיבעג ןשיטילָאּפ ןוא ןלערוטלוק ןפיוא ךיוא



 88 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ווָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעשידיי ריד

 ,1945 ,רַאורבעפ שדוח ןיא ןיוש .טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפ

 ןטשרע םעד "קיטלַאב; ָאניק ןיא טריפעגכרוד טעטימָאק רעד טָאה

 רָאי ןופ חסּפ .םירוסא עשידיי ענעזעוועג עלַא ןופ גניטימ ןסיורג

 ַא טריפעגכרוד טרעוו --- יירפ רעד ףיוא חסּפ ןטשרע םעד ,5

 -.םולש ַא טנדרָאעגנייא ךיוא טרעוװ רעטעּפש .עימעדַאקַא-ץרּפ

 -רעייפ ַא טנדרָאעגנייא טרעוו ,1945 ,לירּפַא ןיא .טנוװָא םכילע

 םעד דובכל עיצַאטסעפינַאמ עטנַאזָאּפמיא ןַא ןוא עימעדַאקַא עכעל

 -עג טנדרָאעגניײא ןרעווס .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא

 ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא סעטַאד עכעלטכישעג ןופ געטיקנעד

 -רוטלוק עכעלגעטיגָאט עלַאמרָאנ ַא טריפעג ךיוא טרעוו'ס ןוא

 .וָאכָאטסנעשט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיוװצ טעברַא

 -עג טרעוװ סָאװ ,טעברַא-רוטלוק רעמַאזניימעג רעד רעסיוא

 עלַא ךיז ןקילײטַאב סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק ןשידיי ןכריד טריפ

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןקריוו סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ

 ןעײטרַאּפ ערעדניזַאב יד ךיוא ןריפ ,ווָאכָאטסנעשט ןיא גנורעק

 ערעייז ןשיװצ טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ עסיוועג ַא

 .רעקיטַאּפמיס ןוא רעדילגטימ

 -טייצ טנדרָאעגנייא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

 םוצ עכעלטנגוי טיירגעגוצ ןבָאה ייז ואוו ,"םיצוביק, עקילייוו

 ןַא טריפעג טָאה .ד.ּפ.ּפ עשידיי יד .עניטסעלַאּפ ןייק ןרירגימט

 -טּפיױה טעברַא עשירערעלקפיוא ןוא עשירעיצרעד עוויסנעטניא
 ַא טַאהעג טָאה דניב רעד .טנגיי רעשידיי רעד ןשיווצ ךעלכעז

 טנדרָאעגנייא זיא'ס ואוו ,סַאג ַאנלַארדעטַאק ףיוא לַאקָאל ןרעסערג

 טָאה דנוב רעד .ןעגנולייוורַאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ עטּפָא ןרָאװעג

 ערעסערג ַא לַאקָאל ןיא ךיז ייב טדיפעג ןוא טעדנירגעג ךיוא

 עג ךיוא טָאה דנוב רעד .םעדעמ .וו ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב

 ,ןשטנעמ עזָאלנעילימַאפ עלַא ואוו ןַארָאטסער-רעטעברַא ןַא טריפ
 ענעגייא ןַא ןריפ וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ

 -לַאהסיוא ןעמוקַאב לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ ןבָאה .טפַאשטריװ
 דנוב ןופ טעטימָאק רעוװָאכָאטסנעשט ןופ רעדילגטימ ייווצ .גנוט

 ןייז .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיוװצ טעברַא עוויסנעטניא

 יד ןעוו ,טנעמָאמ ןזיב טריפעג דנוב רעד טָאה ווָאכָאטסנעשט

 ,טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןלױּפ ןיא ןעײטרַאּפ-רעטעברַא

 ַא ,בושי רעשידיי ַא וָאכָאטסנעשט ןיא ןענַאטשטנַא זיא'ס

 עשידיי יד .תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ בושי רעניילק

 ןוא טױב ,ןטפעשעג טכַאמ ,טלדנַאה ,טעברַא גנורעקלעפַאב
 .ןבעל ַא ןייא ךיז טנדרָא

 ןדעי ןבָאה ןעגנוכיירגרעד עטנכערעגסייא-ןביוא עקיזָאד יד

 -טנַא-יינ םעניילק םענופ ןבעל סָאד זַא ןביולג טימ טליפעגנָא

 רעטייוו סָאװ טעװ וװוָאכָאטסנעשט ןיא ץוביק ןשידיי םענענַאטש

 עיצַאוטיס יד .ןעזסיוא ןלַאמרָאנ ןוא ןטנוזעג ַא ןעמוקַאב רעמ ץלַא
 -ָאיצקַאער יד ןופ סעיצקַא יד .ןרעדנע וצ ןָא רעבָא ךיז טבייה

 ןופ דנַאטשוצ רעשיכיסּפ רעד ,דנַאל ןיא תוחוכ ערעטצניפ ערענ

 עשיטילָאּפ עסיוועג ןופ גנולעטשנייא יד ךייא יו ,אפוג ןדיי יד

 רעד ןיא ןקריוו ןָא ןבייה ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנוטכיר

 ןיא ןדיי יד ןופ "סודָאזקע,; רעד ןבייהנָא ךיז לָאז סע גנוטכיר

 -נייא ןָא טבייה וװָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעד .טָאטש רעזדנוא

 -ַארעּפָאָאק ,ןטַאטשרַאװ ,רעבלעוועג ךיז ןרידיווקיל סע .ןפמורש

 וצ גָאט ןופ טרעוו ןדיי לָאצ יד .ןטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא ןוויט

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג גָאט וצ טנייה .רענעלק גָאט

 .ןדיי 400 ךרע ןַא זיולב

 ףיוא ? גנופמורשנייא עקיזָאד יד טעטלַאטשעג ךיז טָאה יו

 : ןרעפיצ עקידנגלָאפ יד ןיא רעפטנע ןַא ןעניפעג רימ ןלעוו םעד

 ןופ .ןדיי 5,194 ןרעגַאל יד ןופ סױרַא ןענייז 1945 בײהנָא

 -רַאפ ןופ -- טשער יד ןוא 2,578 -- רעוװָאכָאטסנעשט -- םעד

 -ָאטסנעשט טשינ בור'ס .ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדייש
 -מוא םישדח 2 עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ךיז ןבָאה ןדיי רעווָאכ

 טייצ רעבלעז רעד ןופ ךשמ ןיא .טעטש:םייה ערעייז ןיא טרעקעג

 ןופ ןוא ןרָאװעג טיירפַאב ןטיבעג עשישטייד ערעסערג ןענייז

 ןעמוקעגנָא ,1945 ,ץרעמ ןט21 םעד ןענייז ןרעגַאל עקיטרָאד יד

 ענעדיישרַאפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטיירפַאב 5

 ,410 -- עשיכעשט ;490 -- עשירַאגניא .רעדנעל עשיאעּפָאריײא

 ;26 -- עשידנעלָאה ;20 -- עשיזייצנַארפ ;197 -- עשינעמור

 ןוא 5 -- עשיגלעב ;17 -- עשיװַאלסָאגוי ;19 -- עשיכיירטסע

 ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא ןייז ןכָאװ עקינייא ךָאנ .1 -- עשיכירג

 .רעדנעל-םייה ערעייז ןיא טרעקעגמוא ךיז ייז

 עשישטייד ענעדיישרַאפ ןופ ןענייז ,1945 ,ינוי זיב לירּפַא ןופ

 ;ןדי עשילױּפ 2,619 װָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנָא ןרעגַאל

 ןענייז ןָאזרעּפ 2,619 יד ;652 -- רעװָאכָאטסנעשט -- םעד ןיא

 -ַאב עשידיי יד .ןעיורפ 1,064 ןוא רענעמ 1,615 ןופ ןענַאטשַאב

 6,143 טלייצעג טלָאמַאד ןיוש טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא גנורעקלעפ

 דנַאטשַאב רעדניק רעד .,142 -- רעדניק -- םעד ןיא ,תושפנ

 -יוּפ ןיא -- 2 ,ןקַאילָאּפ ייב םימותי 8 : רעקידנגלָאפ ןעוועג זיא

 -ןייא ןענייז סָאװ ,םימותי עקידכעלייק 53 ;רעזייה-םימותי עשיל

 ןוא :םימותי:-בלַאה -- 28 ;ןיוה:םימותי ןיא ןרָאװעג טנדרָאעג

 ןיוש בושי רעד טָאה ,1945 ,רעבמעצעד ןיא .ןרעטלע ייב -- 2

 -םימותי ןוא רעדניק םעד ןיא ;תושפנ 2,051 זיולב טלייצעג

 ןבָאה ייז ןיפ ,88 --- רָאי 18 זיב 14 ןופ עכעלטנגוי ;51 -- זיוה

 ,ןטלַאטשנַא-רעל טכוזַאב 1

 עג ןיוש וָאכָאטסנעשט ןיא ךיז ןבָאה 1946 רעבמעצעד ןיא

 ;452 -- ןעיורפ -- םעד ןיא ,תושפנ עשידיי 1,225 זיולב ןענופ

 -בלַאה ;22 -- םימותי עקידכעלייק :םעד ןופ .782 -- רענעמ

 -ניק עקיזָאד יד .ןרעטלע עמערָא ןופ 15 ןיא ;15 --- םימותי

 .טעטימָאק ןשידיי ןופ זיוה-םימיתי ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעד

 עג וָאכָאטסנעשט ייב ךעלטעטש ןיא ךיז ןבָאה םעד ץוחַא

 : םעד ןופ ;ןדיי 69 ןענופ

 ;(5 -- ןעיורפ 7 -- רענעמ) 12 -- קצובָאלק ןיא

 ;(4 ןעיורפ ,3 רענעמ) 7 -- ץיפעשזק ןיא

 .(17 ןעיורפ ,33 רענעמ) 50 -- עװָאשטשַאלװ ןיא

 132 טלָאמַאד ןבָאה אפוג װָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי יד ןופ

 -- 20 : רעטעברַא-טַאטשרַאװ -- 84 ; ןטַאטשרַאװ ענעגייא טריפעג

 יַאב -- 247 ;:רעטעברַא-קירבַאפ 24 ;רעטעברַא-וװיטַארעּפָאָאק

 ןיפ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשהכולמ ןיא עטמַא

 .35 -- ןעיורפ ,212 -- רענעמ ןעוועג ןענייז'ס עכלעוו

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז 1947 רעבמעצעד ןיא

 ,(364 -- ןעיורפ ;498 -- רענעמ) .ןדיי 862 זיולב

 ,56 -- ךעלגנייו 121 -- רָאי 14 זיב רעדניק :םעד ןיא

 ,(65 -- ךעלדיימ

 -מעצעד ןיא ןענייז ווָאכָאטסנעשט םורַא ךעלטעטש יד ןיא

 : ןדיי 49 ןעוועג 1947 ,רעב

 ;(5 -- ןעיורפ ,7 -- רענעמ) 12 -- קצובָאלק ןיא

 ;(/ -- ןעיורפ ;3 -- רענעמ) 7 -- ץיפעשזק ןיא

 .(8 -- ןעיורפ ;22 -- רענעמ) 230 -- עווָאשטשַאלוװ ןיא

 250 ךיז ןבָאה 1949 רעבמעצעד זיב 1947 רעבמעצעד ןופ

 שזדָאל ,ןעיזעלשרעדינ ןייק ווָאכָאטסנעשט ןיפ ןגיוצעגרעביא ןדיי

 ןבילבעג טלָאמעד ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא זַא ױזַא .עשרַאװ ןוא
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 לָאצ עטנָאמרעד יד ,(294 -- ןעיורפ ,318-- רענעמ) ןדיי 2
 ,1954-1953 ןרָאי יד ןיא ,1953 רָאי ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה 2
 עכלעוו ןופ ,ןדיי 208 ווָאכָאטסנעשט ןופ ןגױצעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ןיא טעטש ערעסערג ערעדנַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה בור'ס
 .ןלױּפ

 וװָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעשידיי רעד טלייצ גָאט וצ טנייה
 רעוויטקידָארּפ ייב טקיטפעשַאב זיא ייז ןופ בור סָאד .תושפנ 4
 .ןעיורפ לָאצ עסיוועג ַא ךייא קידנענעכערנײרַא ,טעברַא

 ,ןליוּפ ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ ןטַאגעלעד

 ןטסיטנעד ,םיריױטקַאד ןופ רבל"ןסַאמ םייב ,1948 ,ינוי

 1943 ,םירוּפ ,ענעמוקעגמוא ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא

 ןופ גנַאגנײרַא םוצ טריפ סָאװ ,"עטרַאװ, ךייט ןרעביא קירב יד

 1956 טסוגיוא ןיא ,לָאטיּפש ןשידיי םענעזעװעג

 *ניא ןַא ךיוא טריפ ץוביק רעשידיי רעניילק רעקיזָאד רעד

 ןכרוד טריפעגנָא טרעוו סָאװ ,ןבעל-רוטלוק ןייש ןוא עוויסנעט
 רעקיזָאד רעד יצ .דנַאברַאפ ןכעלטּפַאשלעזעג-רוטלוק ןקיטרָא

 בושי ןשידיי םעיינ ַא רַאפ ןרק רעטנוזעג ַא זיא ץוביק רעניילק

 -וצ עטסטנעָאנ יד ןזייוו זדנוא טעװ טָאטש-םייה רעזדנוא ןיא
 .טפנוק

 .1956 טסוגױא ,עשרַאוװ

 ןענייז סָאװ ןענַאזיטרַאּפ ,ןדלעה עגנוי סקעז ךָאנ הבצמ יד

 ןפיוא ,1943 ,ץרעמ ,סיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא ןלַאפַעג

 םוָאבנעמאלפ יורפ --- דליב

 1956 טסוגיױא  .װָאכָאטסנעשט ןיא "עדנַאר עטלַא יד,

 גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןטרָאגרעדניק ןיא ךיז ןליּפש רעדניק עשידיי

 ןָא טריפ ןַאמרעדעפ ַאינעג ןירערעל יד .1946:47 ןרָאי יד ןיא

 ליּטש םעד טימ

 זיוה-"רעדניק , ןיא סעיצקעל יד ןכַאמ םייב רעדניק עשידיי עכעלטע

 טכיזפיוא רעד רעטנוא .47'1946 ןרָאי יד ןיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ
 רענערב עיזדַאי ןוא ןַאמרעדעפ אינעג ןוא ַאנַא סנירערעל יד ןופ



 ןַאמרעדעל השמ

 (* ןוָאכָאטסנעשט ןקיטציא ןופ ווירב ַא
(1954-1945) 

 :זנוא טביירש ןַאמרעדעל השמ

 ,טציא זיב 1945 רָאי ןופ טָאה בזעי רעוַאכָאטסנעשט רעד,

 ,ןפמורשנייא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -ָאמעד יד ןופ דליב ַא ןבעג זדנוא טעװ עלעבַאט עקידנגלָאפ
 : רָאי יירד עטצעל יד רַאפ ןשינטלעהרַאפ עשיּפַארג

 עכעלטנגוי א רעדנעק ןעיורפ רענעמ רָאי

114 128 150 13 

145 118 141 15 

12 120 144 14 

 : עטגיטפעששַאב

 רענעמ 18 -- -- -- עירטסודניא:רעווש רעד ןיא (}

 רענעמ 28 --- --- == ייד יה == ןויטַארעּפָאָאק ןיא (2

 רענעמ 16 -- == היה == היד לדנַאה ןשהכולמ ןיא 6

 רענעמ 12 -- -- == זה == -- סעיסעפָארּפ עיירפ 4

 רענעמ 24 --- -- === = == = -- רעקרעװטנַאה 5

 רענעמ 24 --- --- == =- -- לדנַאה ןטַאװירּפ ןיא (6

 (26 -- --ןענורפ עקידנטעברַא םעד ןיא 06

 920 = == זיי זייי יי= שי סעטסָאבעלַאב-זיוה (8

 רעדָא ןענייז טשינ ןטעברַא סָאװ ,ענעסקַאוװרעד

 ןטעברַא טשינ ןענעק סָאװ עקנַארק רעדָא ,םינקז

 ןעמוקַאב ןבָאה ןעיורפ 3 ייז ןשיווצ רעטעברַא עשידייג

 ,טעברַא רעוויטקודָארּפ ,רענייש רַאפ ןעגנונכייצסיוא

 -קַאדער ןיא זדנוא וצ זיא סָאװ ,ווירב א ןופ ןגוצסיוא ָאד ןביג רימ (*
 עג זיא וירב רעד .ןכעלטנפערַאפ וצ טכער יד טימ ןעמוקעגנָא עיצ
 .בעפ ןטס23 םעד ,וָאכָאטסנעשט ןיא ,ןאמרעדעל השמ ןופ ןבירש
 ,1956 ,רַאור

 םעד ןופ ךס ַא לײװ ,וירב םעד ןופ ןגוצסיוא זיולב ָאד ןביג רימ
 ןופ טלדנאהאב ןיוש רעכעלריפסיוא ןרעװ זדנוא טביירש ןַאמרעדעל סָאװ
 .רענערב ,ל רעטצבראטימ רעזדנוא

 ,"ףכעלטנגוי ןוא רעדניק ערעטלע; ,גרַאװנײלק םעד ןגעװ קידנדער

 ,"ןלוש :ךיוה ןוא ןלושלטימ ,ןעמייה:רעדניק עשהכולמ, ןכוזַאב סָאװ

 יד ןופ לָאצ יד ,תישאר ,ןענַאמרעד וצ ןאמרעדעל רעבָא זדנוא טלעפראפ
 יד ןיא יצ ,תינש ,ןוא ,ןלוש יד ןכוזַאב סָאװ ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק

 | .םידומיל עשידיי טנרעלעג ךיוא ןרעװ ןלוש עקיזָאד
 ,עיצקַאדער

 -נעשט ןייק רעטַאעט-הכולמ עשידיי סָאד טמוק טפָא ץנַאג,

 ןשיטָאטש םעניא ןליּפש ,ןעגנולעטשרָאפ ערעייז טימ ווָאכָאטס

 "וצ עשידיי טימ זיולב טשינ טלופרעביא זיא סָאװ ,רעטַאעט

 ןסינעג ןעמוק עכלעוו ,עשיליוּפ רעטרעדנוה טימ רָאנ רעיוש

 ָאוינ ןשירעלטסניק ןכיוה םעד ןרעדנואווַאב ןוא טסנוק רעד ןופ

 ,ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ

 -לע יד ,ןעמייהרעדניק עשהכולמ טכוזַאב גרַאוװניילק סָאד ,

 ןוא ןלוש-לטימ ןיא ךיז ןענרעל עכעלטנגוי ןוא רעדניק ערעט

 -כייצסיוא-הכולמ ןעמוקַאב ןבָאה עקינייא ואוו ,ןלוש-ךיוה ןיא

 ,ןזייוווװַאב עטוג רַאפ ןעגנונ

 רימ ןריפ טעברַא עלערעטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד;

 -עג ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,בולק סקלָאפ ןקיטכערּפ רעזדנוא ןיא

 -אקסרוגאנסאי רעד ףיוא סישטיוװָאקרַאמ יד ןופ ץַאלַאּפ םענעזעוו

 -נָאק ,ןטנוװָא-לטסעק ,ןעגנוזעלרָאפ רָאפ ןעמוק ָאד .26 .רנ סַאג

 ,ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק יד רַאפ ןעגנולייוורַאפ ןוא ןטרעצ

 ןעניפעג רעדניק 40 ואוו ,בולק-רעדניק ַא ךיוא רימ ןבָאה ָאד

 ךיז ןענרעל ןוא רעיצרעד עטינעג ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ךיז

 ,טרָאװ עשירעלטסניק עקידעבעל סָאד ןרעכיײרַאב ןוא קימטיר

 -ןייא ױזַא זיא בולק רעזדנוא םורַא ןטרָאג רעסיורג רעד,

 רעדניק יד רַאפ ןעניד טייצ-רעמוז ןענעק לָאז רע זַא ,טנדרָאעג

 ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,ץַאלּפ-ליּפש סלַא

 ,סעמַאמ ערעייז

 ןוא לקניווךַאש ַא ךיוא ךיז טניפעג בולק רעזדנוא ןיא;

 ,לַאז-גנָאּפ-גניּפ ַא

 -שידייא גַאלרַאפ ןופ ןטנענָאבַא עכעלרעי ןגָאמרַאפ רימ;

 -סקלָאפ, יד ןַאגרָא -ייטרַאּפ רעד ןוא 60 ןופ לָאצ ַא ןיא "יךוב

 ןיילק ןענייז רימ סָאװ םעד תמחמ .91 ןופ לָאצ ַא ןיא *עמיטש

 זדנוא ייב ךיז טָאה ,טייקידהחּפשמ זדנוא טלעפ סע ןוא לָאצ ןיא

 ףיוא ךיז ןעמוקפיונוצ ןופ עיצידַארט ענייש ַא טלעטשעגנייא

 ,סַאג רעטייווצ ַא רעדָא ,רעד ןיא לָאמַא ןעגנולמַאזרַאפ-םננכש

 הביבס רעשימייה ַא ןיא רימ ןעגנערברַאפ ייט לזעלג ַא ייב ןוא

 עלעוטקַא ןגעוו ,ןבעל רעגייטש ןגעוו ךרוד ךיז טדער ןעמ ןוא

 טנַאמרעד ןעמ .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ

 ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא ףערטנעמַאזוצ ַאזַא ןופ ףוס םוצ ךיז

 "י,רעדיל סקלָאפ עשידיי ןוא ערענָאיצולָאװער טגניז ןעמ ןוא
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 ןַאמרעדעפ לאפר

 ןרָאי יד ןיא ןוָאכָאטסנעשט ןיא 'דנוב; רעד
 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 -נעשט; ךוב ןקיטציא ןיא

 טקידנערַאפ טרעװ "וָאכָאטס

 טָאטש רעד ןופ עיפַארגָאנָאמ יד

 -טנַא ריא סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט

 ןופ ךיז טריטַאד גנואייטש

 רעביל :םירבחמ יד ,1760 רָאי

 ,ןײטשנערָא ןימינב ןוא רענערב

 ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ןכַאמ

 יירד וצ בורק ןופ לכה-ךס םעד

 ןיא ןבעל שידיי רָאי טרעדנוה

 -רַאפ ןיא ןצנַאג ןיא טלַאה ןוא טציא טקנַאצ סָאװ ,וװָאכָאטסנעשט

 .ןדניווש

 עטצעל יד ןביײרשַאב וצ סיוא טמוק לרוג ןרעטיב ןיימ ףיוא

 וצ טקריוװעגטימ וויטקַא טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב ַא ןופ ךעלטעלב

 ַא ןיא ,בושי ןשידיי ַא ןופ גנוקיטסעפַאב ןוא גנולקיװטנַא רעד

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ,טלייצעג טָאה סָאװ ,טָאטש

 .תושפנ טנזיוט קיסיירד רעביא ךרע ןַא ,המחלמ-טלעוו

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי ַא ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד

 ןשיווצ ,1902 רָאי ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא גנוג

 ןיא ןקריו ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא

 ,רָאי ןבלעז םעד ןיא וװָאכָאטסנעשט ןיא ךיז טָאה ןבעל ןשידיי

 ."דנוב,; רעד ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיוא

 ,"דנוב, ןופ ףמַאק ןוא ןבעל ,גנוקריוו ,טייקיטעט רעד ןגעוו

 ןלױּפ ןברוח ןכָאנ זיב ,1902 רָאי ןופ רעפמעק ןוא רעיוב ענייז

 עכעלריפסיוא ןעניפעג רעקירָאטסיה רעקיטפנוקוצ רעד טעװ

 ןופ ןבעגעגסיױרַא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט,, ךוב ןיא ןעגנוביײרשַאב

 -קָא סידייל ןוא טעטימָאק-ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןטקיניײארַאפ

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1947 רָאי ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ירעליז

 ,ןַאמרעדעּפ לאפר ,יקסוװָאלָאבָארכ הנקלא ,רעלהאמ לאפר ריד ןופ

 גנואיטשטנַא רעד ןגעוו ,ןַאמסקילג ףלָאװ ןוא ןַאמפיוק ָאבַא

 ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ ןייז ,וָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב , ןופ

 -עג ךעלריפסיוא טָאה ,גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ-שידיי רעד

 -ָאטסנעשט ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו .ץרעה .ש .י ןבירשי

 ,ץרּפ .ל .י ןופ נ"א ,ןעמייה-רעדניק-רעטעברַא עשידיי יד ,ווָאכ

 -טָארדַאגַאװ הוח ןבירשעג ןבָאה --- גנוגעוװַאב-טרָאּפס רעד ןוא

 ךוב ןיא ןַארַאפ .ןַאמרעדעּפ .ר ןוא יקסװָאלָאבָארכ .א ,ןַאמ

 לָאר רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ללש ַא "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;
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 ןיא טליּפשעג ןבָאה ,רעדילגטימ ענייז ןוא "דנובק רעד סָאװ

 ,?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל, רעװָאכָאטסנעשט רעטמירַאב רעד

 -ַארעּפָאָאק עשידיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןיא ןוא *ַאריל, רעד ןיא

 .שטיוועלומש .פ ןוא יקסוװָאלָאבָארכ .א ןופ ןבירשעג -- ,ןוויט

 ,"וָאכָאטסנעשט ןיא רעטַאעט שידייא ןעלקיטרַא יד ןיא ךיוא

 ,ןַאמרעדעפ ,ר ןוא יקסווָאלָאבארכ .א ,ןַאמסקילג ,וו ןופ ןבירשעג

 .עב ןרַאפ "דנוב , ןופ גנוקריוו רעד ןופ ריואוועג ןעמ טרעוו

 סָאװ ףמַאק םעד ןגעו טרפב ןוא ,ללכב טרָאװ ןשידיי ןרעס

 יד טימ טריפעג רדסכ ןבָאה וװָאכָאטסנעשט ןיא ןטסידנוב יד

 רעשידיי ןוא שידיי ןופ ןגַארפ יד ןיא טָאטש ןיא ןרָאטַאלימיסַא

 לָאר יד ןוא ,וָאכָאטסנעשט רעשידיי רעד ןופ דליב ַא .רוטלוק

 ךיוא ,רימ ןביולג ,רענעײל רעד טעוװ טָאטש ןיא "דנוב, ןופ

 ןופ ןבירשעג ,"ןבעל ןיימ ןופ תונורכז, יד ןיא ןעניפעג ןענעק

 ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא עבלעז סָאד .תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 ,רינשוק .מ ןוא רענערב .ל

 עכעלטכישעג ןוא ןעלקיטרַא עטנָאמרעדנביױא עלַא יד ןופ

 -טימ עוויטקַא ענייז ןוא "דנוב , םעד ןעמ טעזרעד ןעגנולדנַאהּפָא

 רעװָאכָאטסנעשט םעד ןיא םערוט ןקידנטכייל ַא יװ ,רעדילג

 וצ זיא בושי רעשידיי רעקידעבעל רעקיזָאד רעד .בושי ןשידיי

 עטגייווצרַאפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ,קילגמוא ןסיורג סנעמעלַא

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא קידתוירזכא ,ןלױּפ ןיא םיבושי עשידיי

 ןרעטצניפ םעד ךרוד ,קיטסייג ןוא שיזיפ ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ,םזירעלטיה

 רעבָא טעװ ווָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב , ןופ עיפַארגָאנָאמ יד

 ןופ דליב ַא ןבעג טשינ ךיוא ןלעװ רימ ןעוו םָאקלופ ןייז טשינ

 רָאנ יו ךיילג ,ןטייקיטעט ענייז ןוא וװָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב;

 עשהיח עשיטסירעלטיה יד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא טָאטש יד

 ײנסָאדפיוא ,קילגמוא ןסיורג םוצ ,רעטעּפש זיא סָאװ ןוא ,לגענ

 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ךרוד
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 ןט17 ןוא ןט16 ןופ געט עשירָאטסיה יד ןענָאמרעד רימָאל

 ןיא ןרעגַאל-ןפַאלקש עשיטסירעלטיה יד ןופ ןעוו ,1945 ,רַאונַאי

 -רַאוװק ןוא "וָאקַאר, ,רעדלעפ-"גַאסַאה, יד ןופ ,ווָאכָאטסנעשט

 עיצינומַא ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא זיא סע עכלעוו ןיא -- ,"ַאט

 עיירפ יד ןעזרעד ןדיי 5200 ןבָאה ,ײמרַא רעשישטייד רעד רַאפ



 87 המחלמ"טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא װַאכַאטסנעשט ןיא "דנוב , רעד

 ןענייז ןדיי עטיײרפַאב יד ןופ טנעצָארּפ 80 םורַא !ןייש עקיטכיל

 ןענייז סָאד .רעניואוונייא רעװָאכָאטסנעשט ןייק ןעוועג טשינ

 טעברַא-ןפַאלקש רעד וצ טּפעלשרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ןדיי ןעוועג

 ןרעגַאל-ןטיוט ןוא ןקירבַאפ עטנָאמרעדנביױא יד ןיא

 ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז ןשטייד יד יו םעד ךָאנ געט יירד

 ,רענערב רעביל םירבח יד טנגעגַאב ךיז ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןופ

 ןענייז עכלעוו ,ץינייטש שַאילע ןוא רעזָארּפ לשרעה ,עזיורק .י

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 ןבעלוצפיוא קעווצ ןטימ גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא ןוא ,"דנוב;

 ַא ןעגנעהסיורַא ןכָאנ .טָאטש ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןשידיי ןופ לַאקָאל םניא גנודלעמ
 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטסידנוב עלַא זַא ,ןריזינַאגרָא ןיא ןטלַאה

 ,ךיז ןבָאה ,םירבח עטנָאמרעדנביוא יד וצ ןדנעוו ךיז ןלָאז טָאטש

 ,ןטסידנוב 15 ךָאנ ןדלָאמעג ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .יואו רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ עטשרע יד

 .ץינייטש שאילע ןוא עזיורק םירבח יד ןופ גנונ

 זיא סָאװ ,טעטימָאק-ײטרַאּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 יד .רעוט עשידנוב עטלַא עטנָאמרעדנביױא יד ןופ ןענַאטשַאב

 קעװַא ןענייז ,ןסַאג יד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה םירבח

 ץשיפיצעּפס יד בילוצ ,ןבָאה סע ואוו ,תוריד עוויטקעלָאק יד ןיא

 טניואוועג ,ןוויטָאמ-טייקרעכיז בילוצ סרעדנוזַאב ,ןעגנוגנידַאב

 .מיס ןוא ןטסידנוב טכוזעגפיוא ןטרָאד ןוא ,ןדיי עטיירפַאב יד

 ךָאנ ןענייז סעיצַארעּפָא-המחלמ יד שטָאכ ."דנוב; ןופ רעקיטַאּפ

 טרידרַאבמָאב לָאמ עכעלטע זיא טָאטש יד ןוא ןעגנַאגעגנָא

 -ּפָא טשינ םירבח עקיזָאד יד ןבָאה ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 .טעברַא רעייז טלעטשעג

 ןיא ךיז ןריּפירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא געט ענעי ןיא

 יד ןרָאװעג טצעזַאב םעד בילוצ ןעניי'ס .רעזיה עכעלטע

 -לָאװ ןופ זיוה ןיא .8 ַאנָאטגנישַאװ ןוא ,19 ישטשָאנלָאװ רעזייה

 ףסוי ,רעזָארּפ לשרעה םירבח יד טניואוועג ןבָאה ,19 ישטשָאנ

 ךיוא זיא ןטרָאד .ץינייטש שאילע ןוא שטיװָאבוקַאי .י ,עזיורק

 ץונוצ רעייז זיא סָאװ ,רעוװעג לסיב שּפיה ַא ןרָאװעג ןענופעג

 רעוועג ןופ לייט ַא זיא רעטעּפש ,גנונעּפָאװַאב רעד ןיא ןעמוקעג

 -רעוועג ןשידניב ןרַאפ ,עשרַאו ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא

 ןיא ,טלָאמַאד זיא סָאװ ,ןַאמלעדע קערַאמ רבח ךרוד ,ןיזַאגַאמ

 ןשידניב ןטיינַאב ןופ רעייטשרָאפ ַא יו ןעמוקעג ,געט ענעי

 ,8 ַאנָאטגנישַאװ ףיוא זיוה ןיא .עשרַאװ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ

 ערעדנַא לָאצ ַא ןוא רענערב רעביל :םירבח יד טניואוועג ןבָאה

 ,ןטסידנוב

 -ריזינַאגרָא ןַא ןעיײנַאב ןגעוו ןעגנוטַארַאב עקידרעטייוו יד
 יואוו רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא טעטיוויטקַא עשידנוב עט

 -עג ןסָאלשַאב טלָאמַאד ךיוא זיא'ס .רענערב רעביל ןופ גנונ

 רעד רעטנוא טָאה סָאװ ,.ס.פ.ּפ רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ןרָאװ

 שטיוועיקנַאטס ,שטיװעקָארג יזַאילַא :םירבח יד ןופ גנוריפנָא

 ,ס.ּפ.ּפ יד רָאנ סָאװ טימ ןפלָאהעג ,קַאשטרעימישזַאק ףעזוי ןוא

 ,טנעקעג טָאה

 ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,יקסווָארבמָאד .א רבח רעד טָאה ױזַא

 רעד ךרוד ,ןבעגעגסױרַא ,טַארטסיגַאמ ןשיטָאטש ןטיינַאב ןטשרע

 רעד רַאפ גנולייטעצ:ךלימ עטשרע יד ןוא טיורב ,ץנעוורעטניא

 "עג יד רַאפ ףליה עלעיצעּפס ךיוא יװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 .טָאטש ןיא רעדניק עטעװעטַאר

 רבח רעד וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעג זיא געט ענעי ןיא

 -ןרעניא ןשילױּפ ןופ רעייטשרָאפ ַא יו ,שטיוװָאנָאסמַאס קחצי

 ןיא זיא סָאװ ,ןרָאהנעשרעה ,ש ר"ד רבח ךיוא .םיירעטסינימ

 ןעמוקעג זיא ,רעטילימ ןשילױּפ ןופ רָאיַאמ ַא ןעוועג טייצ רענעי

 -שרעה רבח .גנוריגער רעקילייווטייצ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא יו

 .ןעגנוטַארַאב יד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה ןרָאה

 ןעוועג זיא טַארטסיגַאמ ןשיא-.ס.ּפ.ּפ ןטימ טקַאטנָאק רעד

 רַאפ ףליה יד טקריוועגסיוא טָאה סָאװ ,רעזָארּפ רבח םעד ךרוד

 .ןדיי עטעװעטַארעגּפָא יד

 ןיא טעטימָאק ןשידיי ַא ןגעו גנונַא ןייק קידנבָאה טשינ

 -עג םעד טקורעגסױרַא םירבח יד ןבָאה ,בַאטשסַאמ ןלַארטנעצ

 -נעשט יד ןופ טעטימָאק ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןפַאש ןגעוו קנַאד

 ןרָאװעג ןפַאשעג עקַאט זיא טעטימָאק ַאזַא .ןדיי רעװָאכָאטס

 ןענייז טעטימָאק םעניא רעייטשרָאפ יד .ןעײטרַאּפ עלַא ךרוד

 ןייטשקעוו לװנַאז ,רענערב רעביל :םירבח יד ןעוועג טלָאמעד

 ,ןַאמרעדעל השמ ןעמוקעג ךיוא זיא רעטעּפש .רעזָארּפ לשרעה ןוא

 -רעקעב רעשידיי רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא טלָאמעד

 ,ןטסידנוב ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק

 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח יד ןופ ןעמוקקירוצ ןטימ

 -ַאב ןיוש עּפורג עשידנוב יד זיא ,ןרעגַאל עשישטייד יד ןיא

 ןוא לטָאמ ייז ןשיווצ .םירבח קיצרעפ ןוא עכעלטע ןופ ןענַאטש

 "רעב קיזייא ,ןאמטלַא לאלצב ,ןַאמרעדעל השמ ,רינשוק עשטוויר

 ,דנַא'א טַאטשנעק

 יז זַא ,ױזַא ןסקאוועצ ךיז זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 רעטשרע רעד וצ ,1945 רָאי ןיא ,ןקיש וצ טכער טַאהעג טָאה

 ,שזדָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ גנוטַארַאב-דנַאל

 .ע ,רענערב .ל .םירבח יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןטַאגעלעד 5

 רענעי ףיוא .ןַאמגרעב לבייל ןוא עזיורק ,רעזָארּפ .ה ,ץינייטש

 -רעטייוו יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא "דנוב , ןופ גנוטַארַאב-דנַאל

 ַא יו ,המחלמ רעד ךָאנ ןליוּפ ןיא "דנוב, ןופ טייקיטעט עקיד

 .ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס עשידיי ,עקידנעטשטסבלעז

 -עגייא ןַא ןעגניד וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םעד טימ םכסה ןיא

 -ײטרַאּפ; עטסערג סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,לַאקָאל-ײטרַאּפ םענ

 אקצאשזארטס ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ןוא ,טָאטש ןיא "זיוה

 ,סַאג

 -רָאפ ַא יו ,ןעמוקעג זיא לַאקָאל ןופ גנונעפערעד רעד וצ
 זיא סָאװ ןילק רבח .ןילק דוד רבח רעד ,"דנוב, ןופ רעייטש

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רָאיַאמ ַא ןעוועג

 ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד ןבעגעג ךיוא טָאה "דנוב, רעד

 יד עכלעוו ןופ ,רעדיינש ןוא רעטסוש ןופ ןוויטַארעּפָאָאק יד

 "עג ןענייז יקסלַאווָאק שיווייפ ןוא רעזָארּפ ,ןַאמרעדעל םירבח

 .רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ןרָאװ
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 ןרָאװעג טײרפַאב זיא וָאכָאטסנעשט טניז טייצ עצנַאג יד

 רעט48 רעד .טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפעג "דנוב;, רעד טָאה

 רעד ,1945 רָאי ןיא ןרָאװעג טרעייפעג זיא "דנוב, ןופ לבוי

 טָאה סרעדנוזַאב .יקסווָאלדוּפ 'ח רעד ןעוועג זיא רענדער-טסַאג

 טנפעעג טָאה "דנוב , רעד טניז טרעטיירבעגסיוא טעברַא יד ְךיִז

 .ןַארָאטסער:רעטעברַא םעד ןוא בולק:ײטרַאּפ םעד

 רעכעה ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ךעלגעטיגָאט זיא לַאקָאל רעד

 ןקיליב ַא רַאפ ,ןעמוקַאב ָאד ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד .ןדיי טרעדנוה

 .ַא ןיא ןשיט עטריוורעס ןייר ייב גָאטימ ןקַאמשעג ַא ,זיירּפ

 -עג ןענייז טנעוו יד ףיוא .קיזומ-ָאידַאר ייב ,הביבס רעשימייה
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 טמשטאטהאשמקאסאטאאטהקקהסאטנסקאההאט טא טאטע עק עא עא עט עא עט עק עט עם עת עא טעקע עא

 ןשיט יד ףייא .רעריפ עשידנוב ןופ ןטערטדָאּפ עסיורג ןעגנַאה

 עלעוטקַא ןוא עסערּפ עכעלגעט יט -- ןרעמיצ ערעדנַא ןופ

 .ןרושָארב

 ןטימ םַאזניימעג ,ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא קיטנוז ןדעי

 ,סעזערּפמיא עלערוטלוק --- (ןטיסנומָאק) ,ר.ּפ.ּפ ןופ זיירק ןשידיי

 לַאז רעד .ןדיי רעטרעדנוה ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןענייז סָאװ

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טימ טלופעגרעביא ןעוועג קידנעטש זיא

 טייקיטעט-רוטלוק יד ןציטש וצ ןוא ןטלַאהוצפיוא סערעטניא ןַא

 -טגרָאפ ןענייז ןעגנוזעלרָאפ יד ךָאנ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 רעביא סעיסוקסיד עטפָא זייוונטייצ ןוא ,סעיצַאטיצער ןעמוק

 ןט20 םעד ,סעזערּפמיא יד ןופ רענייא ןיא .ןטַארעּפער יד

 ,ןילק דוד רבח רעד ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה ,1946 רַאונַאי

 ןוא ןָאדנָאל ןופ ןקורדנייא-עזייר ענייז טרעדלישעג ןַאד טָאה סָאו

 ,זירַאּפ

 טקַאטנָאק ןיא ןעוועג ךיוא זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 -ןרָאי ,לָאמַא ןענייז סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןטסידנוב םירבח טימ

 -:עשט ןיא גנוגעוװַאב רעשידניב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ,גנַאל

 -רָא עשידנוב רעװָאכָאטסנעשט יד טָאה סרעדנוזַאב .ווָאכָאטס

 רעביירש םעד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןטלַאהעגנָא עיצַאזינַאג

 ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעטערטרַאפ םעד ,תורוש יד ןופ

 -וצ ,תוחוכ עניימ עלַא טימ בָאה ךיא .קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק

 סָאװ ץלַא ןָאטעג ,עקירעמַא ןיא ןטסידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאז

 ןלָאז ווָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי יד זַא ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא

 .תידוסי עטנוזעג ףיוא ןבעל לַאמרָאנ ,יינ ַא ןביוהנָא קירוצ

 ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא זיא םייס םוצ עינַאּפמַאק:לַאװ יד

 -נוטכיר יירד עלַא טימ םַאזניימעג ןרָאװעג טריפעג ,1946 רָאי

 רעסיוא .טעטימָאק ןשידיי ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ןעג

 .ר.פ.ּפ ןופ עּפורג רעשידיי רעד טימ "דנוב, רעד טָאה םעד

 ןענייז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עמַאזניימעג טנדרָאעגנייא

 .עינַאּפמַאק-לַאװ רעד רַאפ ןרָאװעג טצינעגסיוא ךיוא

 עסיורג ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ,1946 ,לירּפַא ףוס זיא ױזַא
 ,ל רבח רעכלעוו ףיוא ,טעטימָאק ןשידיי ןכרוד עימעדַאקַא-ץרּפ

 ,ןצרּפ ןגעוו טארעפער ןסיורג ַא טימ ןטָארטעגסײרַא זיא רענערב

 ןופ ןעגנופַאש עקינייא טנעיילעגרָאפ טָאה ןַאמרעדעל רבח ןוא

 ,ןצרּפ
 ןרָאװעג טרעייפעג זיא ,רעבָאטקָא שדוח ןיא ,1946 רָאי ןיא

 -טסַאג רעד ."דנוב, רָאי 49 ןופ לבוי רעד װָאכָאטסנעשט ןיא

 ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא סע .קלאפ 'ח רעד ןעוועג זיא רענדער

 -ייז ךָאו עדעי .טעברַא-גנורעלקפיוא ןוא ריטלוק עטפַאהבעל ַא

 -לטסעק ,ןעגנוזעלרָאפ לַאקָאל םענעגייא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענ

 ױזַא .סעמעט ענעדישדַאפ ףיוא ןבולק-יײטרַאּפ ןוא ןסעומש ,ןטנוװָא

 ףיוא סעיסוקסיד טימ גנוזעלרָאפ עוויטקעלָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -קריוו רעקיטנייה רעד ןיא ןעמעלבָארּפ עשידייא :עמעט רעד

 יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןטַארעּפער יד ."טייקכעל

 םערַאװ ןענייז סָאװ ,רענערב רעביל ןוא ןַאמרעדעל השמ םירבה

 ,םלוע ןטלמַאזרַאפ ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 -ַאב רעד ךָאנ ,טציא ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא ןטסידנוב יד

 -עג ןוא ,עיצידַארט עשידנוב יד טצעזעגרָאפ רעטייוו ,גנואיירפ

 ןוא רעשיטילָאּפ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ

 ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז יז .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג

 -רָאפ ןעוועג זיא רענערב .ל 'ח ואוו ,טעטימָאקדןָאיַאר ןשידיי

 -ניק ןטימ טעטלַאוװרַאפ טָאה ןַאמרעדעל השמ 'ח רעד .,רעציז

 ,טָאטש ןיא עיצוטיטסניא עטסנעש יד ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה-רעד

 ןיא עגַאל רעלעיצנַאניפ רערעװש רעד ףיוא קידנקוק טשינ
 רעד טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד רעכלעוו

 -ַאמ ןעמוקַאב וצ ןעלטימ עלַא טצונעגסיוא ןַאמרעדעל השמ 'ח
 ןלעפ טשינרָאג לָאז רעדניק יד ידכ ,ףליה עלעירעט
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 רעװָאקָארטַָאיּפ ןפיוא זיא ,1946 .,ינוי ןט223 םעד ,קיטנוז

 יד רַאפ לָאמקנעד ַא ןופ גנוליהטנא יד ןעמוקעגרָאפ םלוע-תיב

 דוד ןוא שטיוועקטוג עיניּפ :םירבח-רעריטרַאמ ענעמוקעגמוא

 -ָארָאה רבח רעד .ןעמַאזצ ךיז ןעניפעג םירבק יד .ץלָאהנעסינ

 -עגנייא ךיוא טָאה ןוא ,הבצמ יד טקיטרַאפעגסיוא טָאה שטיוו

 ןמלז ,רענילרעב ביקַאי םירבח יד ןופ לװָאט-קנעדנָא ןַא טרעיומ

 -אטס ןמלז ,ףָאהסייו םהרבא ,רעװָאכָאטסנעשט .א ,גרעבנענעט

 עשטיא ,קַאשזק לאיחי ,רעסייוו םהרבא ,ןטייז לאומש ,יקסוועש

 ןַאמלעמיק ןָאעל ,יורפ ןייז טימ הבנת ,רעיוז עשטיא ,רענערב

 -ןזָאר שירעב ,ןײטשפלָאװ רתסא ,שיפ לאיחי ,יורפ ןייז טימ

 -ןביוא יד .רעלדַא השמ ןוא עיַאש ,ץלָאהנעסינ לשרעה ,גרעב

 ויטקַא ןשידנוב םעד יירט ןעוועג ןענייז םירבח עטנָאמרעד

 ןענייז ייז ןופ עקינייא .גירק ןופ טייצ ןיא ןוא המחלמ רעד וצ זיב

 -עווַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןופ רעריפנָא יד ןעוועג

 -נעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז יז .ווָאקירטעיּפ ןיא גנוג

 ,םירבח רעוװָאכָאטסנעשט יד ןופ לַאפכרוד ןטמירַאב ןטימ גנַאה

 .טנַאּפוקָא ןשישטייד ןגעק ןפורפיוא עלַאגעלמוא קידנטײרּפשרַאפ

 ןטרָאד ןוא םישטנעיושָא ןייק ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענייז ייז

 לָאמקנעד םעד .ןרָאװעג טרעדרָאמרעד ןשטייד יד ךרוד ייז ןענייז

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טליהטנַא טָאה

 טעטימָאק ןשידנוב רעװָאכָאטסנעשט םעד .שטיוװָארָאה ןרהא 'ח

 -ָאל ןופ רענעבילבעגרעביא-ןבעל רעטלַא רעד ןטָארטרַאפ טָאה
 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעדעל השמ רבח רעד ,ָאטעג רעשוד
 ,עדער-רעיורט יד

 ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפייײײטרַאּפ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז טפָא

 "-ילָאּפ ,עשיאיײטרַאּפ ,עלעוטקַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא'ס עכלעוו

 .םינינע עכעלטפַאשלעזעג ךיוא יװ ,עשיט

 ןיא ןעמיקעגרָאפ זיא סָאװ גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ רעד ףיוא

 ימָאק-ײטרַאּפ דעיײנ ַא ןרָאװעג טלייורעד זיא ,1947 רַאונַאי

 ןוא יורטוצ טקירדעגסיוא טָאה גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ יד .טעט

 רעייז רַאפ טעטימָאק ןקידנטערטּפָא ןופ םירבח יד גנונעקרענא

 -המחלמ עקירעיורט יד ןופ ךשמ ןיא עיצַאריּפסנָאק ןוא טעברַא

 ,טעטימָאק םענופ טייקיטעט רעוויסנעטניא רעד רַאפ ןוא ,ןרָאי

 ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי ןטשרע םעד ןופ ךשמ ןיא

 רעייז ןעוועג ָאכָאטסנעשט ןיא "דנובא רעד ןיא ללכב

 ךָאװ עדעי .בושי ןשידיי םעניילק םעד ןופ ןבעל םעניא וװיטקַא

 רַאפ סעמשט עשירַארעטיל ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,1947 רַאונַאי ןט26 םעד .טָאטש ןיא ןדיי עלַא

 רעד ףיוא ,זירַאּפ ןופ ,יקסנעמעלעצ .י רבח ןופ גנוזעלרָאפ ַא

 םעד תבש ."עּפָארײא:ברעמ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד, :עמעט

 רבח ןופ גנוזעלרָאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1947 רַאורבעפ ןט!

 .ק .צ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו) ,שטיװָאנָאסמַאס קחצי

 ףיוא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ,("דנוב, ןשידרערעטנוא ןיפ

 רעד וצ ןענייז סע ."טייהיירפ רעייז ןוא רעזדנוא רַאפ, עמעט רעד

 רעד .רעטעברַא עשיליוּפ לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעג גנוזעלרָאפ

 ףיוא טַארעּפער ןייז ןיא טלעטשעגּפָא ןטסרעממַא ךיז טָאה רענדער



 89 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא װַאכָאטפנעשט ןיא "דנוב , רעד

 רעד רעטנוא ,"דנוב, ןשידרערעטנוא םענופפ טייקיטעט רעד

 .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ

 "נעשט יד ןשיווװצ ןפורעגסיױרַא ןבָאה סערעטניא ןסיורג ַא

 -רָאפ יד .ןעגנוטייצ עקידעבעל עטנעיילעגרָאפ יד ןדיי רעװָאכָאטס

 עקיצנייא יד ןעוועג ןענייז סעזערּפמיא עלערוטלוק יד ,ןעגנוזעל

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ללכב ןענייז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק

 ,טָאטש

 רעד טימ טנװַא רעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא

 רעד .ןײטשדלָאג ל'קילאומש טסיטרַא ןטנַאקַאב ןופ גנוקילײטַאב

 רבח רעד .רענערב .ל רבח ןכרוד ןרָאװעג טריפעג זיא טנווָא

 ןלַאװ יד ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעו טדערעג טָאה (.ר.ּפ.ּפ) םיוב

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,1947 ,ץרעמ ןט8 םעד .ןדיי יד רַאפ טרפב

 "דנוב; ןופ רָאפנעמַאװצ ןט8 ןגעוװו גנולמַאזרַאפ עסיורג  ַא

 ךיוא זיא ןַאמרעדעל רבח ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,ןלױּפ ןיא

 רעכעלנע ןַא .ר .ּפ .ּפ יד טימ םַאזניימעג ןרָאװעג טנדרָאעגנייא
 טנעיילעגרָאפ טָאה קנַארפ לאומש רבח רעד ןכלעוו ףיוא .,טנווָא

 ,ןעלקיטרַא ענייז

 ,1947 ,רַאורבעפ ןטס23 ןוא ןטס22 ,ןטס21 ןופ געט יד ןיא

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד ןעמוקעגרָאפ ווַאלצָארוװ ןיא זיא

 .עיצַאּפוקַָא רעשישטייד רעד ןיפ גנואיירפַאב רעד טניז ,"דנוב;

 עיצַאזינַאגרָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןטַאגעלעד עטלייוורעד יד

 עדנגלָאפ יד ןעוועג ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ םוצ "דנוב, ןופ

 (ודנוב סָאלג) שטיװָאנָאסמַאס ,ןַאמרעדעל .מ ,רינשוק .מ : םירבח

 םעניא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא רענערב .ל .רענערב .ל ןוא

 -רַאפ סלַא ."דנוב, ןשילױּפלַא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעיינ

 .ןַאמרעדעל .מ : ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא רעטערט

 -עג ךיז םירבח יד ןבָאה גנולמַאזרַאפ רעקיזָאד רעד ףייא

 ןעמוקעג טלָאמַאד זיא סָאװ ,רַאלָאטס םַארבַא רבח ןטימ טנגעז

 .קרָאי-וינ ןיא "דנוב, ןופ רעײטשרָאפ-טסַאג סלַא

 -ימ-טסעטָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1947 ,ץרעמ ןט16 םעד

 ,.לארשי-ץרא ןיא דנַאטשוצ םַאנסיױא ןטימ תוכייש ןיא גניט

 ןעמָאנ ןיא .טעטימָאק רעשידיי רעד ןפורעג טָאה גניטימ םעד

 רעכלעוו ,ןַאמרעדעל השמ 'ח ןטָארטעגסױרַא זיא "דנוב , ןופ

 רעכלעוו ןיא עגַאל רעדשװש רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 סרעדנוזַאב .ךיז טניפעג לארשי ץרא ןיא בושי רעשידיי רעד

 עקידנריציװָארּפ יד טנַאמרעד ןַאמרעדעל .מ רבח רעד טָאה

 ןשילגנע ןופ רעייפ ןפיוא ליוא טסיג סָאװ ,"ןוגריא ,, ןופ ןטקַא

 -ער עקירעהעג ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע .םזילַאירעּפמיא
 םענופ רעציזרָאפ רעד ןגָאלשעגרָאפ טָאה סע סָאװ .,עיצולָאז

 .רענערב רעביל רבח ,גניטימ

 -רע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1947 ,לירּפַא ןט30 םעד ןיוש

 ,.ס .ּפ .ּפ) ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןופ עימעדַאקַא יַאמ רעטש

 ָאװטצינָארטס, ןוא ?ענשטיטַארקַאמעד ָאװטצינָארטס , ,"דנוב,

 -נוב יד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא עימעדַאקַא רעד וצ .("עווָאדול
 טפַאשרעטעברַא עשידיי יד ןטערטרַאפ וצ עיצַאזינַאגְדַָא עשיד

 רבח רעד ןטָארטעגסױרַא זיא ?דנוב ,, ןופ ןעמָאנ ןיא .טָאטש ןיא

 ,רינשוק
 "דנוב, ןופפ טעטימָאק רעד טָאה ,1947 ,יַאמ ןטשרע םוצ

 ןטַאקַאלּפ עטרירטסוליא טּפעלקעגרעדנַאנופ וװוָאכָאטסנעשט ןיא
 ןגָארטעג ןענייז "דנוב; ןוא .ריּפ.ּפ ,.ס.ּפ.ּפ רעד ןופ רענעפ יד

 -רַאפ ןעוועג זיא םוידיזערּפ ןיא .גוצ ןופ בייהנָא ןיא ןרָאװעג

 -נָאמעד יד יד .רענערב .ל רבח "דניב; ןופ ןעמָאנ ןיא ןטָארט

 עשידנוב רעטנוא טרישדַאמ ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיצַארטכ

 יד ייס ןוא ,טָאטש רעד ןיא ןדיי עקידנטעברַא עלַא טעמכ רענעפ

 גנורעטסיײיגַאב עקידבוט-םוי ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה ,עימעדַאקַא

 .ןעמעלַא ייב
 םעניא טרישרַאמ "דנוב, רעד טָאה יַאמ ןטשרע םענעי ןיא

 ןגָארטעג ןענייז גוצ ןופ שארב .גוצ ןשירַאטעלָארּפ םענײמעגלַא

 יד ןופ ןוא ןטעטימָאק עװָאטַאיװָאּפ יד ןופ רענעפ יד ןרָאװעג

 ןופ ןוא .ר.ּפ.ּפ .ס.פ.ּפ ןעײטרַאּפ יד ןופ ,ןטעטימָאק עשיטָאטש

 ןַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא ."דנוב;

 ןַאמ טנזיוט קיצפיפ ךרע

 טנדרָאעגנייא לַאקָאל-ײטדַאּפ ןשידנוב ןיא זיא טנוװָא ןיא

 ןופ עּפורג רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ עימעדַאקַא ןַא ןרָאװעג

 -ילימ רעד טקילײטַאב ךיז טָאה לייט טרעצנָאק םעד ןיא .,ר.ּפ.ּפ

 .קלוּפ עטָאכעיּפ ןט6 ןופ רעטסעקרָא רעשירעט

 -ײטרַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא שדוח ןבלעז ןופ ןטס20 םעד

 ןַאמרעדעל 'ח .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזרַאּפ

 גנוציז רערַאנעלּפ דעטצעל רעד ןופ טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאה

 סָאװ סעיצולָאזער יד טנעיילעג ןוא ,טעטימָאק ןלַארטנעצ ןופ

 ,עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ייס ,ןעמונעגנָא טָאה .ק.צ רעד

 עשיטקַארּפ יד ךָאנ .ןעגנורעייפ עקידנעייטשרָאפ יד ןגעוו ייפ

 גנולמַאזרַאפ יד טָאה גנורעייפ רעקיטרָא רעד ןגעוו ןגאלשרָאפ

 -ַאב יד ןוא עיצולָאזער יד שינעטנעק וצ ןעמענ יצ ןסָאלשַאב

 םעד טלָאצעגנייא ךיילג םירבח לייט ַא ןבָאה טרָא ןפיוא .ןסולש

 גנוטיירגוצ יד ."דנוב, םענופ דנָאפ-לבוי ןטס50 ןפיוא ןיױל-גָאט

 ,גנַאג ןלופ ןיא זיא "דנוב; ןופ גנורעייפ-לבוי רעקירָאיפ0 דעד וצ

 ןגָארטעגנײרַא עיצַאזינַאגרָא יד טָאה רעבמעווָאנ ןט15 ןזיב
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 זיא ,(רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט ַא) 1947 ,רעבָאטקָא ןט25 םעד

 רעלטיה יד ךרוד ,ןרידיווקיל ןכָאנ גָאט-רָאי רעד ןלַאפעגסיוא

 טנזיוט 40 ןופ בושי ןשידיי רעװָאכָאטסנעשט םעד ,ןטידנַאב

 טעטימָאק רעשידיי רעד טָאה םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .תושפנ

 ענעמוקעגמוא יד ןרעַאב וצ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןפורעג

 סע .םלוע-תיב רעװָאכָאטסנעשט ןפיוא ךיז ןעמיקפיונוצ ךרוד

 עכלעוו ,ןשטנעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז

 יד ןופ םירבק-ןסַאמ יד ףיוא ץנערק ןוא ןעמולב טגיילעג ןבָאה

 .וָאכָאטסנעשט ןיא רעריטרַאמ ןוא םישודק ענעמוקעגמוא

 -רעיורט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,גָאטימכָאנ 5 ,גָאט ןבלעז םעד

 ואוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןלַאז יד ןופ םענייא ןיא עימעדַאקַא

 -עג ןענייז סע .םלוע רערעסערג ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא סע

 -יזערּפ-עציוו יד ןוא טנעדיזערּפ-טָאטש רעד ןטָארטרַאפ ןעוו

 ןופ רעייטשרָאפ ,"ָאװָאדָארַאנ ַאדַאר, דשד ןופ רעציזרָאפ ,ןטנעד

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא ,עסערּפ יד ,רוטַארוקָארּפ-רעטילימ ,טכירעג

 ןשידיי ןופ םוקמוא ןגעוו סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סע

 ןעמָאנ ןיא .ןליצ עקידרעטייו יד ןגעוו ןיא טָאטש ןיא בושי

 ,ל .רבח רעזדנוא ןטָארטעגסױרַא זיא טעטימָאק ןשידיי ןופ

 .רענערב

 ןשיטָאטש ןופ לָאז ןיא זיא 1947 רעבָאטקָא ןט15 םעד

 ,"דנוב , ןופ גנורעייפ-לבוי עקירָאי-50 יד ןעמוקעגרָאפ רעטַאעט

 טנפע רינשיק רבח .טרירָאקעד ךעלרעה ןעוועג זיא ענעצס יד

 -נָא יד טסירגַאב ןוא לָאז ןטקַאּפעג-לופ ַא ייב עימעדַאקַא יד

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ,טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ עקידנזעוו

 "יזערּפ-טָאטש םעד םוידיזערּפ םעד ןיא ןייא טדַאל רע .טסעג ןוא

 -רָאפ םעד ,טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשיטָאטש ןופ סעזערּפ םעד ,טנעד

 ,,ר.ּפ.ּפ ,.ס.ּפ.ּפ ,שטיוורוה 'ח -- ?דנוב,, ןופ .ק.צ ןיפ רעייטש



 וו ַא כָאטסנע שט 0
 עק 1 א אי א יע טי = א גע יע א יע יע אי יי יי טאפ מא

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ןוא .ר.ּפ.ּפ ענימעגלַא ,טעטימָאק ןשידיי ןופ

 .עסערּפ

 -רוק ַא ןטלַאהעג טָאה ןַאמרעדעל השמ רבח רעציזרָאפ רעד

 רעשיטסירעלטיה רעד ןופ תונברק יד טנָאמרעד ןוא עדער עצ

 ןשידיי ןופ רעריפ ענעמוקעגמוא יד ,עיצַאּפוקָא ןוא עיזַאווניא

 םוצ סורג ןקיצרַאה ַא טקיש ןַאמרעדעל רבח .סַאלק-רעטעברַא

 ,םירבח ענעבילבעגנבעל עלַא ןופ טלעוו רערָאג רעד ןיא "דנוב;

 רעשידיי ,,ר.ּפ.ּפ ,.ס.ּפ.ּפ ןופ רעייטשרָאפ טסירגַאב ןבָאה סע

 רעטסעקרָא רעשזדָאל רעד ..רִיּפ.ּפ ןופ עּפירג עשידיי ,טעטימָאק

 -רעשט; סעידָאלעמ יד טליּפשעג טָאה "עגיל-רוטלוק, רעד ןופ

 ?לַאנָאיצַאנרעטניא, םעד ןוא "רַאדנַאטש ינָאװ

 .רוה רבח רעד ,"דנוב, ןופ .ק .צ ןופ רעייטשרָאפ רעד

 רעייטשרָאפ עקידנזעוונָא יד שילױוּפ ןיא טקנַאדעג טָאה ,שטיוו

 -ַאב ערעייז רַאפ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןוא טכַאמ רעד ןופ

 םוצ שידיי ןיא רעביא רענדער רעד טייג ןַאד .ןעגנוסירג

 ."דנוב; רָאי 50 ןגעוו טַארעפער

 ץקרַאטש ןפירעגסיורַא טָאה שטיוורוה רבח ןופ עדער יד

 יד ןטָארטעגסױרַא ןענייז לייט ןשיטסיטרַא ןיא .ןטנעמסידָאלּפַא

 ,"ףיקס; רעשזדָאל ןופ הרבח עניילק יד ,םירבח עכעלטנגוי

 רעד טימ ןעמעש וצ טַאהעג טשינ ךיז טָאה גרַאװניײלק סָאד

 ןטסיטרַא עסיורג ,עתמא יו טליּפשעג ןבָאה ייז .גנולעטשרָאּכ

 ןיא .רענערב דבח רעד ןטלַאהעג טָאה טרָאװ:סולש סָאד

 "יטעט יד ןכָארטשעגרעטנוא רע טָאה רעטרעוו עקיטומ ,עצרוק

 יײנ ַא ןלעטשפיוא קיריצ ןופ טיבעג ןפיוא "דנוב , ןופ טייק

 ןלױּפ ןטיײרפַאב ןיא ןבעל שידיי

 רעד ןופ גנַאזעג ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא עימעדַאקַא יד

 ."העובשש

 טּפשמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1948 דַאורבעפ ןט8 םעד ךָאנ

 ערעדנַא ןיא ןיא ,טָאטש ןיא ןרָאטַאלימיסא עשידיי יד רעביא

 רבח ןעװעג זיא רעקידל:שַאב רעד .ללכב ןלױּפ ןיא טעטש

 תודע סלַא .רעקידייטרַאפ רעד -- ןַאמרעדעל רבח ןוא ,שטיוורוה

 -ּפשר ןייז רָאנ טיג רעקידלושַאב רעד .ןדיי עדנזעוונָא ייווצ ---

 ,קורדנייא ןטוג ַא ןזָאלעגרעביא טָאה טּפשמ רעד .קיל

 העידי עקירעיורט יד ןעגנַאגרעד זיא סע ןעוו טייצ דעד ןיא

 טָאה ,ןברָאטשעג זיא ןָאסלעדנעמ המלש רבח זַא ,עקירעמַא ןופ

 סע .טרעיורטעג טָאטש ןיא עיצַאזינַאגרָא ששידנוב עצנַאג יד

 רעװעשרַאװ רעד ןיא גָאלָארקענ ַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא

 "דךנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,גנוטייצסקלָאפ

 : טנעיילעג ךיז טָאה גָאלָארקענ רעד .ווָאכָאטסנעשט ןיא

 -נָא ןקיטכיל םעד רַאפ רימ ןעייטש ּפעק ענעגיובעג טימ;

 המלש רערעל ןוא דבח ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןופ ןעקנעד

 "! ןָאסלשדנעמ

 װָאכָאטסנעשט ןיא זיא ,1948 ןיא גנורעייפ יַאמ-עטשרע יד

 -ָאטסנעשט טָאטש יד טָאה לָאמנייק .טנַאזָאּפמיא רָאג ןלַאפעגסיוא

 .רָאי םענעי ןיא יו בוט-םוי רעטעברַא םעד טרעייפעג טשינ ווָאכ

 ןרישרַאמכרוד טפרַאדעג טָאה גוצ רעד ואוו געוו ןצנַאג ןפיוא

 -ןעצ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא סַאג ןטייז עדייב ףיוא ןענייז

 ףיוא ןגיױצעגפיורַא ןעוועג ןענייז סע ןוא סעּפולס עקידרעטעמ

 יד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע .רענעפ עטיור עקידרעטעמ-סקעז ייז

 ןשידיי םייב .טנַאװעג ןטיור ןיא טליהעגנייא ןעוועג טלָאװ טָאטש

 -יַאמ רעשיאייטרַאּפ ןשיוװצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימָאק

 "דנוב; ,.ר.ּפ.ּפ ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע ןכלעוו ןיא טעטימָאק

 טַאקַאלּפ ַא ץזָאלעגסױרַא טָאה טעטימָאק-יַאמ רעד .צ.ּפ ןוא

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד וצ ןעגנודַאלנייא טקישעגרעדנַאנופ ןוא

 ןופ ףיוה ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ וצ ןפורעג ןוא ,טָאטש ןיא גנור

 ,טעטימָאק ןשידיי

 -עברַא עשידיי ןזיװַאב ןיוש ךיז ןבָאה ירפ רעד ןיא דלַאב

 -טקניּפ .טרָא ןטמיטשַאב ןפיוא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעט

 150 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סע .גוצ רעד ךיז טריר ירפ 9 ,ךעל

 לָאצ עסיורג ַא רעייז לייוו ,גוצ ןשידיי ןלעיצעּפס ןיא ןשטנעמ

 ,ןקירבַאפ ערעייז טימ טרירטסנָאמעד ןבָאה רעטעברַא עשידיי

 ןעוועג ןענייז ייז ואוו ןטַאטשרַאװ:סטעברַא ערעייז טימ רעדָא

 טקנוּפ-למַאז םענײמעגלַא םוצ טָאה גיצ רעד .טקיטפעשַאב

 -ץגלַא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא ןַאד זיא ןוא ,טרישרַאמקעװַא

 -ַאטעלָארּפ טנזיוט 5 טרירטסנָאמעד ןבָאה סע ואוו ,גוצ םעניימ

 לייט רעשידיי רעד ןופ גוצ ןופ ץיּפש ןיא .טָאטש רעד ןופ רעיר

 רענעפ יד ןרָאװעג ןגָארטעג ןענייז ,עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ

 ,ןטנַארָאּפסַארט ענעגייא ןוא ןויצ-ילעוּפ ,.ר .ּפ .ּפ ,"דנוב, ןופ

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןליױּפ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא

 ,1948 ,לירּפַא ןטרעפ ןוא ןטירד םעד ,ווַאלצָארװ ןיא
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 .רעד ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןופ ןלױּפ ןיא ןרָאי יד ןגעוו

 -גיא ךס ַא רָאג יקסלַאװָאק שיווייפ טסידנוב רעד זדנוא טלייצ

 בצמ ןקירעיורט םעד ןרעדליש סָאװ ,ןדָאזיּפע עטנַאסערעט

 ןלױּפ ןייק דנַאלסור טעוװָאס ןופ ענעמיקעגרעבירַא יד ,ןדיי ןופ

 ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ עגַאל עקירעיירט יד סרעדנוזַאב

 יאדכ ."דנוב, ןופ םירבח יד סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,םינימה-לכמ

 .רעד שיווייפ רבח סָאװ םעד ןופ לייט ַא שטָאכ ןעגנערב וצ

 : טלייצ

 דנַאלסור ןקע עלַא ןופ ךיז ןבָאה סע תעב ,1946 רָאי סָאד;

 ןלױּפ ןייק ,םײהַא רעגריב עשיליוּפ טימ ןענָאגַאװ יד ןגיוצעג

 רעטנזיוט יד רַאפ טייצ עיינ ַא ןיפ ביױהנָא רעד ןעוועג ךיוא זיא

 סָאװ ,לרוג ןטימ טכַאמעג םולש טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב

 ןיא .ןעגנואווצעגפיורַא ייז ףיוא טָאה םישזער רעשיטעווָאס רעד

 ןפערט טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןביולג ַא טעילטעג טָאה ץרַאה סנדעי

 םירבח יד ןפערט רשפא ךיוא רע טעװ ,החּפשמ רעד ןופ ןצימע

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 ,רימ ןבָאה ץענערג ןשילוּפ ןטלַא םעד ןײגרעבירַא םייב;

 .גנושיוטנא ערעטיב עטשרע יד טבעלעגרעביא ךיילג ,רעבָא

 יזַא ,העידי עקירעיורט יד ןעמונעגּפָא ןטייז עלַא ןופ ןבָאה רימ

 החּפשמ רעד ןופ עטלייצעג רָאנ ןבעל ןבילבעג ןענייז ,רעדייל

 יטנַא רעשילױּפ רעד טָאה וצרעד .םירבח עקילָאמַא יד ןופ ןיא

 ןביוהעגנָא יינספיוא ,טייצ-רעלטיה רעד ןיא יו טקנוּפ ,םזיטימעס

 ןעמונעג רעדיוו ןוא ,ףוצרּפ ןסואימ ןתמא ןייז ןזײװאוצסױרַא

 נָא רדסכ ךיז ןבָאה רימ .רעירפ יו רעמ רשפא ךָאנ ןעוועשוב

 "ָאדעינ; יד וצ סַאה טימ לופ רעמינּפ עשיליוּפ ףיוא ןסיוטשעג

 ןבָאה סָאװ ,סע טסייה ,ןדיי עטעגרהרעד:-טשינ יד וצ ,"סקטיב

 "קירוצ ןביוהעגנָא ,םיחצור עשיליוּפ יד ןופ שודיח ןסיורג םוצ

 ,געוו ןרעביא ,טייצ עצנַאג יד ךיוא ...םײהַא עקידעבעל ןעמוקוצ

 סעדנַאב ןופ ןגָאיּפָא טזומעג ךיז ,ענעמוקעגקירוצ יד ,רימ ןבָאה

 ןברק רעשידיי ןייא טשינ ןוא .ןגוצ יד טריזירָארעט ןבָאה סָאו

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא סענַאגילוכ עשיליױוּפ יד ןופ זיא

 ..ןלױּפ ןטײרפַאב ןופ געט ענעי

 ןסיורג םוצ ,טרָאד ןוא ווָאכָאטסנעשט ןייק קעװַא ןיב ךיא;
 רעלופ ריא ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןפָארטעג ,רעדנואוו



 1 המחלמיטלעוו רעטייװצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא וװָאכָאטסנעשט ןיא "דנובק רעד

 ,םירבח ענעמוקעג יד ,זדנוא ןבָאה ןטסידנוב יד .טייקיטעט
 ."רעדירב יװ ןעמונעגפיוא

 וצ ןביוהעגנָא רעדיינש ַא יו ךיא בָאה םורַא טייצ ַא ןיא;
 טָאה "דנוב, רעד סָאװ ,רעדיינש ןופ וויטַארעּפָאָאק ןיא ןטעברַא
 ,טלקיװטנַא ןייש רעייז ךיז טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד .טעדנירגעג
 ןרעשידיי רעד ןפ לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא ןטימ ןיא רעבָא
 "יא ןכרוד טָאה סָאװ ,ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא עיצקעס
 ויטַארעּפָאָאק םעד ייס טריניאור שממ ,גנוריפנָא יד ןעמענרעב
 ,רעטעברַא יד ןשיווצ םזינָאגַאטנַא םעד טגנערבעגניירַא ייס ןוא

 יד ךרוד ןרָאװעג טיבעג ןענייז סָאװ ,ןוויטַארעּפָאָאק יד;
 ןוא "טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי, ןוא *?טניַָאשזד , ןופ רעטלעג
 -ירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ עציטש רעסיורג רעד טינ
 ןסָאװ ,טנעה ערעדנַא ןיא רעבירַא זייווכעלסיב ןענייז -- ,עק
 ,ןפַאלעצ ךיז ןענייז רעטעברַא עטסעב יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה
 ,םָארגָאּפ רעצלעק רעד ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןבָאה ייז ןוא טלסיירטעצ ןצנַאגניא ןדיי עשיליופ יד טָאה סָאװ
 .ןליוּפ ןזָאלרַאפ וצ ןביוהעגנָא

 ,1948 ןטימ ןיא זיב טעברַאעג ךָאנ ןבָאה ןויטַארעּפָאָאק יד,
 ענײײמעגלַא יד ןבױהעגנָא טָאה (ןטסינמָאק יד) .ר99פ יד ןעװ
 וָאכָאטסנעשט ךיוא .ןעייטרַאּפ עשיטילַאּפ עלַא ןופ עיצַאדיווקיל
 ךעלעדייר ענעדיישרַאפ ךרוד ,לרוג ןבלעז םעד טלייטעג טָאה
 "טריזילַארטנעצ, ןרָאװעג ןבעל עשידיי סָאד זיױוכעלסיב זיא
 ,"ךעלטסקעז, יד ,"סעיסימָאק-סטייהנייא  עטסואווַאב יד ךרוד
 עשידיי יד ןופ ןצונ ןיא רָאנ ןזעוועג ןתמא רעד ןיא ןענייז סָאװ
 ןרָאװעג ןזָאלעגוצ רָאנ ןענייז "ךעלטסקעז, יד ןיא .טסינומָאק
 רענעפורעג ױזַא רעד ןופ רעגנעהנָא עיירט יד רעדילגטימ סלַא

 ."םייהנייא
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 םעניילק םעד ןיא "דנוב, ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא ַאזַא

 ,םזירעלטיה ןופ ןברוח םעד ךָאנ בושי ןשידיי םענעבילבעג-ןבעל

 יד ןבָאה ךָאד ,בושי רעשידיי רענעפמורשעגנייא ,רעניילק ַא

 וצ רעטייוו גנַארד םעד ןזיװעגסױרַא ,ןטסידנוב ענעבילבעג-ןבעל

 ןשיטסילַאיצָאס-שיטַארקָאמעד יירפ רעייז רַאפ ןפמעק ןוא ןבעל

 ,לַאעדיא

 -מוא עשיטילָאּפ עכלעוו ייב ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ

 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא טלָאמעד "דנוב; םעד זיא סע ןדנעטש

 ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ףיוא זיא 1945 רָאי ןיא .טייקיטעט ןייז

 ןופ תוברוח יד ףיוא ןרישרַאמוצנײרַא לרוג רעד ןלַאפעגסיױא

 ןיוש זיא סעדרָאה עשירעלטיה יד ןיפ הלּפמ יד ןעוו ,ןליוּפ

 -נײרַא ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןטלַאהּפָא סָאד .טעמתחעג ןעוועג

 -רַאו םעד ףליה וצ ןעמוק טשינ ןוא ,עשרַאװ ןייק ןרישרַאמוצ

 -ןילַאטס רעטנכערעגסיוא רעד ןעוועג זיא ,דנַאטשפיוא רעוועש

 ןזעלפיוא סָאד ,רעמ ךָאנ .שיטסינומָאק ןייז זומ ןלױוּפ זַא ,ןַאלּפ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ,רעירפ ןרָאי
 ןרידיווקיל סָאד ךיוא ןוא ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 טרַאנעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,רעריפ עשיטסינומָאק עשיליוּפ יד

 רעשיטסירעלטיה רעד רַאפ רָאי ייווצ דנַאלסור ןייק ןרָאװעג

 -וצ ַא ןעוועג ןיוש ךיוא ךעלנײשרַאו טסכעה זיא -- ,המחלמ

 סָאװ ךַאמּפָא רעד .ךַאמּפָא ווָאטָאלָאמ-רעלטיה םעד וצ גנוטיירג

 רעד ןוא ,ןלױּפ ןופ גנולייטעצ רעד וצ ןריפ טפרַאדעג טָאה

 ,דנַאלסור-טעוװָאס וצ ןרעהעג ,ךעלריטַאנ ,לָאז לייט רעטסערג
 -יטסינומָאק רעד ןופ םַארגָארּפ רעד ךעלטנגייא ןעוועג זיא סָאד

 -טריוו זיא ןליוּפ זַא :סייוו ףיוא ץרַאװש ןבירשעג ,עירָאעט רעש

 -נעטערּפ סנטסכעה ןָאק ןוא דנַאלסור ןופ קיגנעהּפָא ךעלטפַאש

 ןיק ףיוא טשינ ןוא עימָאנָאטױא עלעירָאטירעט ףיוא ןריד

 רעבָא טָאה דנַאטשפיוא רעװעשרַאװ רעד .הכולמ עקידנעטשבלעז

 טשינ טכייל ױזַא טעוװ סָאד זַא ,םזינומָאק םעד טגייצרעביא

 ףיוא ןעלטימ טדנעװעגנָא ןעמ טָאה ןרעוװ טריזילַאער ןענעק

 -ןײרַא גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד ױזַא יו םינפוא ענעדיישרַאפ

 ,ןטלַאשכיילג יז רעטעּפש ןוא ,ןירַא קַאז ןשיטילָאּפ ןיא ןרַאנוצ

 ןטנעגַא עשיטסינילַאטס עטלושעגסייא יד ןעמ טָאה לכ-םדוק

 טימ ןעמַאזוצ ,רעטעּפש ןוא ,דנַאלסור ןיא ךיז ייב טיירגעגוצ

 -רַאפ ַא רעטנוא ןליוּפ ןייק טקישעגניײרַא ,ײמרַא רעטיור רעד

 קרַאטש ןעוועג טשינ ןליוּפ ןיא זיא םזינומָאק) ןעמָאנ ןטריקסַאמ

 טָאה ױזַא (.ר.ּפ.ּפ) ?ַאשטינטָאבָאר ַאיטרַאּפ ַאקסלָא;; .(רעלוּפָאּפ

 יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא דיא ,ײטרַאּפ עיינ יד ןסייהעג

 -יירפ לסיב ַא ןזָאלשגרעביא טָאה'מ .דנַאל ןופ טײקשיטַאבעלַאב

 -ןרעױּפ ןוא "דנוב , ,,ס.ּפ.ּפ יו ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא רַאפ טייה

 ליצ רעד זַא ,ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןיוש זיא טנייה רעבָא .ײטרַאּפ

 רעטניא טכַאמ רעשירָאטַאטקיד ַא טימ ,ײטרַאּפ ןייא ןעוועג זיא

 ןרָאא עטשרע יד .ײמרַא עשיטעווָאס יד ןייטש טעוו'ס רעכלעוו

 -וצ ,עיטַארקָאמעד ןיא ךיז טליּפשעג זיא סע יװ ךָאנ ןעמ טָאה

 .וְזַאא ןטיצסיבעלּפ ,עטנַאוטיטסנָאק יצ ןלַאװ ,ןרָאפנעמַאז

 ,םעד וצ טריפרעד ןעמ טָאה סעיצַאדיװקיל ןוא ןטסערַא ךרוד
 -ַאלּפ ןוא טלָאװעג טָאה םזינומָאק רעשיטסינילַאטס רעד סָאװ

 ןט8 םעד זַא ,טריפרעד ןעמ טָאה ןעלטימ עלַא טימ .טרינ

 ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא 1948 רעבמעצעד

 ןעמָאנ ןרעטנוא ײטרַאּפ ןייא ןיא .ס.פ.ּפ רעד טימ .ר.ּפ.ּפ רעד

 ,ר.ּפ.ז.ּפ
 טקיטינעג טשינ ךיז ןעמ טָאה סָאג רעשידיי רעד ףיוא

 ךָאד זיא ןלוּפ ןיא קלָאפ עשידיי סָאד לייוו ,ןשַאלפומַאק ןיא

 -ןבעל יד ,יַא .םזירעלטיה םעד ךרוד ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא

 יז ןענעק לָאר ַא רַאפ סָאװ ? ןדיי טנזיוט 80-70 יד ,ענעבילבעג

 ןופ לייט ַא סָאװ ,קלָאפ ןקינָאילימ-20 ַא ןופ דנַאל ַא ןיא ןליּפש

 ןסערפעגכרוד זיא לייט עטייווצ יד ןוא שיטסינומָאק ןייז טעוו ייז

 ,טרָאד גונעג ןייז טעוו ? םזיטימעסיטנַא ןשיגָאלָאָאז ןימ ַא טינ

 סָאװ ,"דנוב , ןטימ ,ריא טעז .ןטעטימָאק עשידיי רָאּפ ַא זיולב

 ,טייקיטעט ערענָאיצולָאװער רָאי קיצפופ עּפַאנק ךיז רעטנוא טָאה

 ןַא ןבעג ןיוש ךיז טעװ ןעמ רעבָא .ךעלרעווש לסיב ַא ןייז טעװ

 רעוט-.ר.ּפ.ּפ גונעג ןייז טעו סע .ךייא ןטסידנוב יד טימ הצע

 ,גנוטייצ רעשידיי ַא טימ ןלעוו ייז .הביבס רעשידיי רעד ןיא

 ןטנעגַא לָאצ ַא ןוא רעטַאעט שידיי ַא ,רעכיב עשידיי לסיב ַא

 ןוא סעשַאירַאכַאז ,סנידרָאג יד יו םיחיגשמ עשיטסינומָאק סלַא

 -- ,סעמרוט עשיטעווָאס יד טכוזרַאפ ןיוש ןבָאה סָאוװ ,סיקסרימ

 ןרעו טקינײרעגּפָא קלָאפ עשידיי סָאד טעוװו ףליה רעייז טימ

 ץלַא טעװ סע ,טשינ טגרָאז .ןעגנוניימ עיירפ ןוא ןעײטרַאּפ ןופ

 ןלױפַאב טָאה ןילַאטס יו טָא ,שיטילָאנָאמ ןרעוו

 "רעד ןעמ טָאה עיצַאוטיס ַאזַא ייב זַא ,רעדנואוו ַא ןעד זיא

 ? עיצַאדיוװקיל-טסבלעז וצ ,דנוב;, ןשיליוּפ םעד טריפ

 ןבָאה םונהיג-רעלטיה ןכָאנ ןטסידנוב ענעבילברַאפ-ןבעל יד

 טימ ,רעייפ ןשיטסילַאעדיא םענעשָאלרַאפ טשינ ךָאנ רעייז טימ

 ןבעל שידיי ַא ןעיובפיוא קירוצ טלָאװעג ,תוחוכ ערעייז עלַא

 ןעיירפ ַא טימ ןשטנעמ עיירפ יוװ ,עיצידַארט רעייז טימ םכסה ןיא

 ןעניד ןלעוו ןופ טייוו ןעוועג ןענייז ,ןטסידנוב יד ,ייז ,טסייג

 ןעמ סָאװ טקנעדעג טוג ןבָאה ייז .ןלעפַאב עשיטסינילַאטס יד
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 רערעל ןוא רעריפ יד וצ ןָאטעג דנַאלסור-טעווָאס ןיא טָאה

 ת'חוכ עלַא טימ ןבָאה ןטסידנוב ענעמוקעגקירוצ יד ."דנוב; ןופ

 טשינ ."גנוקינייארַאפ, עטשרמולכ יד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז

 ,עדער-סגנונעפערעד ןייז ןיא ,דנורגשיפ רבח טָאה טסיזמוא

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םונעלּפ ןטרעטיירבעגסיוא םעד ףיוא

 1948 ,רעבָאטקָא ןט24 ןוא ןט22 םעד ,ןלױּפ ןיא "דנוב , ןופ

 -יווקיל ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סע רעכלעוו ףיוא)

 רימ זַא ,ןיז הדומ ןזומ רימ; .טגָאזעג ("דנוב, םעד ןריד

 -ָאדּכ סגנוקינייארַאפ םעד יבגל ןבילבעג קילעטשרעטניה ןענייז

 טָאה רענערב רעביל 'ח ןוא ".סַאג רעשילױוּפ רעד ףיוא סעצ

 ןופ ןרעלעפ יד ןגעוו קידנדערק :עיסוקסיד רעד ןיא טגָאזעג

 -ָאמ עוויטיזָאּפ יד ןגעוו ךיוא ןסעגרַאפ טשינ ןעמ רָאט ,'דנוב'

 -ָאס םוצ -- 'דנוב' םעד ךרוד :ןעוועג זיא ליצ רעזדנוא .ןטנעמ

 ,םזילַאיצָאס םוצ טריפ רעכלעוו ,געו םעד ףיוא ;םזילַאיצ

 ."ןייג רימ ןפרַאד

 .רעסיוא ןַא סעּפע זַא דייר עקיזָאד יד טשינ ןעד ןזיײװַאב

 רענעפורעג ױזַא רעד וצ טּפוטשעג טָאה חוכ רעקיטייז דעכעל

 ? "גנוקינייארַאפ,

 ,"םונעלּפ; םייב ןַאמרעדעל השמ 'ח ןופ עדער-סולש יד ךיוא

 ןופ זדניא טלייצרעד ,"גנוקינייארַאפ; יד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ

 -רַאפ יד .ןטסינומָאק יד ןבעגוצרעטנוא ךיז טייקיביגכָאנ רעד

 ןקרַאטשרַאפ וצ , : םעד טימ ךיז טקידנע עיצַארַאלקעד-סגנוקינייא

 -רָא עלַא ןטיירגוצ וצ ןוא ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא"ייטרַאּפ יד

 -דנַאל ןטימ ךיז ןסילשנַא ןופ טנעמָאמ ןסױרג םוצ סעיצַאזינַאג

 ;ןגָאז וצ ןעגנואווצעג זיא ןַאמדעדעל רבח רעבָא .?טַאירַאטעלַארּפ

 רימ .ייטרַאּפ רעזדנוא ןזעלפיוא ןלעוו רימ ןעוו טשינ סייוו ךיא,

 גענייז ןעמַאװצ עלַא רעבָא ,טעברַא ךס ַא ךיז רַאפ ךָאנ ןבָאה

 ,ןקידנערַאפ טשינ ןלעוװו רימ זַא ,עעדיא רעד טימ טכױהַאב רימ

 זדנוא .סעקיוועשנעמ יו -- "דנוב, רעשידנעלסור רעד לָאמַא יו

 עקַאט רימ ךיא ןָאק רַאפרעד ןוא ייטרַאּפ רעזדנוא רעייט ןיא

 ריא ןקידנערַאפ לָאז ייטרַאּפ רעזדנוא זַא ,לעטשרָאפ טשינ

 רעד טימ ןזומ רימ .ןסָאלשַאב ןבָאה רימ יװ שרעדנַא עטכישעג

 טימ ןלעוװ סָאװ ,עלַא יד ןקיטייזַאב טײק:עירָאגעטַאק רעצנַאג

 ."יימרַאפ רעכעלטייהנייא רעד וצ געוו ןפיוא ןייגטימ טשינ זדנוא

 ןשיוצ טנעייל ןוא רעטרעוו יד ןיא ןירַא טוג ךיז טכַארט

 ,ײטרַאּפ יד ןזעלפייא ןלעוװ רימ ןעוו טשינ סייוו ךיא, תורוש יד

 -ןַאג רעד טימ ןזומ רימ, ."ײטרַאּפ רעזדנוא רעייט זיא זדניאג

 טשינ ןלעװ סָאװ ,עלַא יד ןקיטייזַאב טײקשירָאגעטַאק רעצ

 ןזייװַאב סָאװ ,רעטרעוו ןענייז סָאד .וו"זַאא "זדנוא טימ ןייגטימ

 טָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד דצמ קורד ןקרַאטש םעד ףיוא רָאלק-

 שרעדנַא טשינ ןוא ,ױזַא זַא ,םוקמוא ןשיזיפ טימ טָארדעג רעכיז

 -ער-ןילַאטס ןופ קיטילָאּפ יד טלָאװעג טָאה ױזַא !ןעשעג לָאז

 ,"הביבס רעשידיי דעד ןיא רעוט- .ר.ּפ.ּפ יד; .דנַאלסור ןיא םישז

 טנעצָארּפ טרעדנוה ןבָאה סיקסרימ ,סשַאירַאכַאז יד ,סנידרָאג יד

 סנַאמרעב יד ןופ ןזַאקירּפ ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד טריפעגסייא

 ,ס .ּפ .ּפ יד דַארַאּפ סיורג טימ טרידיווקיל טָאה'מ .סעצנימ ןוא

 ןט8 םעד ,תופידר ןוא ןטסערַא ךָאנ סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא

 םעד -- דַארַאּפ ןרענעלק ַא לסיב ַא טימ ןוא ,1948 רעבמעצעד

 ."דנוֿבא

 ןיא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ ןכעלטנדרָארעסױא םעד ףיוא

 ןעמונעגנָא זיא ,ַאלצָארוו ןיא 1949 רַאונַאי ןט16 םעד ןלױּפ

 ;ללמערק ןיפ לעפַאב ַא יו טגנילק סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג

 יד ןפור ןוא .פ .ר ,"דנוב, םעד ,ײטרַאּפ יד ןזָאלרעדנַאניּפ,

 -יליוּפ רעד ןיא ךיז ןרעדילגוצנייא "דנוב , ןופ טפַאשרעדילגטימ

 -ײטַאבטימ ןענעק וצ ידכ ײטרַאּפ-טעברַא רעטקינייארַאפ רעש

 לַאעדיא םענעביוהרעד םעד ,םזילַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק ןיא ךיז ןקיל

 ךיוא םיורט םעד ,טייהשטנעמ רעקידנטעברַא רעצנַאג רעד ןופ

 -ןוב יד יצ ףורפיוא רעד *! ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד ןופ

 :רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע ןטסיד

 ,טשינ) !.פ .ר !ײטרַאּפ רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבעל לָאז;

 שיטסילַאיצַאס ַא ןבעל ןלָאז ;(ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ,הלילח

 -ַאנרעטניא יד ןבעל לָאז !דנַאברַאפנטַאר רעד ןבעל לָאז !ןליוּפ

 רעד ןבעל לָאז !סַאלק-רעטעברַא ןופ טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצ

 ?!םזילַאיצָאס

 -ָאק-עיצַאדיװקיל, רעלַארטנעצ רעד ןופ טַאקינומָאק ןיא

 טַאירַאטערקעס ןטימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא, : רימ ןענעייל "עיסינ

 וצ טעוװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעטקינייארַאפ רעשיליוּפ רעד ןופ

 עשידנוב יד ןופ רעדילגטימ עלַא ןופ המישר ַא ןרעוו טיירגעג

 ןיא ןטערטניירַא לע'דווידניא ןענעק ןלָאז ייז ,סעיצַאזינַאגרָא

 ,ר.ּפ.ז.ּפ ײטרַאּפ רעד

 -ַארטנעצ יד, טָאה ,רָאפנעמַאזוצ ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא

 רַאפ סעיסימָאק עלַאקָאל טמיטשַאב "?עיסימָאק-עיצַאדיוװקיל על

 ,עשרַאװ ,ןילבול ,ץיװָאטַאק ,ווָאכָאטסנעשט ,ןישעטעטש ,שזדָאל

 ערעדנוזַאב ַא .קעװַאלצָאלװ ןוא ווָאקירטָאיּפ ,ווָאנרַאט ,,עקָארק

 ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא עיסימָאק-עיצַאדיוװקיל עשידָאװעיָאװ

 ןיא סעיסימָאק-עצַאדיװקיל ןבילקעגסיוא טָאה סָאװ ,ווַאלצָארוו

 ."ןעיזעלשרעדינ

 ןעמ טעז ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד ןגעוו ךיז ןעמ טכַארטרַאפ

 זיא רקיע רעד .רעסַאפרַאפ-עיצולָאזער יד ןפ תוונווכ יד טלוב

 רעדעי ידכ ("דנוב םעד) ,ײטרַאּפ יד ןזָאלרעדנַאנופ ןיא ןעגנַאגעג

 ,ר.ּפ.ז.ּפ רעד ןיא ןטערטנײירַא ןענָאק דיחי ַא יװ לָאז דילגטינ

 רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ?ןלױּפ-סקלָאפ ןשיטַארקָאמעד , ןיא

 ױזַא טקנוּפ ,ײטרַאּפ עקיצנייא ןייא ןַא ןייז זימ סע .ןעײטרַאּפ

 טרעדָאפעגפיוא ןרעוו סעיצַאזינַאגרָא יד .דנַאלסור-טעוװוָאס ןיא יו

 -נעװניא-ײטרַאּפ ןצנַאג םעד ןוא וויכרַא-ײטרַאּפ םעד ןטיהוצּפָא

 -ָאק-עיצַאדיװקיל יד ךעלטרָאװטנארַאפ ןענייז םעד רַאפ .רַאט

 עשיטסינומָאק ? סעיסימָאק-עיצַאדיוװקיל יד ןענייז רע .סעיסימ

 ןופ ןביילב טשינ רוּפש ןייק לָאז סע זַא ןטיה ןזומ ייז ,ןטנעגַא

 ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד סָאװ ,רַאטנעװניא ןוא וויכרָא

 ןלָאז רעדילגטימ עלַא זַא ןעז ןוא ,ןברָאװרעד ךיז טייצ רעד רַאפ

 רעמָאט .(ןטסינומָאק יד) .ר.ּפ.זּפ רעד ןיא ןטערטנײרַא ןענָאק

 ןיק ןרעװ טשינ טסידנוב רעקילָאמַא רענעי רעדָא רעד ליוו

 ןיא ךיז טגָאז -- ,.ריּפ.זּפ רעטקינייארַאפ רעד ןיא דילגטימ

 "רַאפ ןיא זַא ,ןסיוו טייז; : ױזַא ךרעב טַאקינומָאק ןבלעז םעד

 זרַאפ רעשילױפ רעד ןופ טַאירַאטערקעס ןטימ גנוקידנעטש

 רַאפ המישר ַא טיירגעגוצ טרעוו יײטרַאּפ-רעטעברַא רעטקינייא

 -ןײרַא ןלעודיווידניא םוצ ,רעדילגטימ-עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא

 ןעייר עריא ןיא ידכב ןָאטעג טרעוו סָאד ;.ר.9.9 ןיא ןטערמ

 -- םזילַאיצָאס רַאפ ףמַאק ןיא ןקילײטַאבטימ ןענָאק ךיז ריא טלָאז

 רעקידנטעברַא רעצנַאג רעד ןופ לַאעדיא םענעביוהרעד םעד

 עקידנטעברַא עשידיי יד ןופ ךיא םױרט םעד ,טיהשטנעמ

 | ."ןסַאמ

 "ַאטס רעד ,םזילַאיצָאס רעשיטעווָאס רעד עקַאט סָאד זיא
 רעד ,"לָאעדיא רענעביוהרעד רעד, ןעוועג םזינומָאק רעשיטסיניל

 רעד , ,טייהשטנעמ רעקידנטעברַא רעצנַאג רעד ןופ ?םיורט;

 עלַא רימ ..?ןסַָאמ עקידנטעברַא עשידיי יד ןיפ ךיוא ?םיורט



 3 המחלמיטלעוו רעטייוװצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא ָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב, רעד

 רעקיטולב רעד שיטסילַאעדיא ןוא קידרשוי יװ ,טציא ןיוש ןסייוו

 -ָאק-עיצַאדיװקיל רעלַארטנעצ רעד ןיא .ןעוועג זיא םזינילַאטס
 יז ןופ רענייא .רעדילגטימ 4 ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז עיסימ

 -רעדעל השמ .,ווָאכָאטסנעשט ןופ רעוט רעויטקַא רעד ןעוועג זיא

 שטיװָאנָאסמַאס קחצי : ןטסידנוב רעוװָאכָאטסנעשט ייווצ ןוא ןַאמ

 ,םורב סקַאמ ןוא
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 ןטיײרפַאב םעד ןיא "דנוב; ןופ טעברַא-עיצַאדיװקיל יד

 -טקניּפ רעטגרָאזרַאפ רעד טימ ןדָאװעג טריפעגכרוד זיא ןליױּפ

 ןףטסידניב עיירט יד דצמ דנַאטשרעדי ןשיזיפ ןָא טייקכעל

 רעמ ןיוש ןבָאה ןטסידנוב עיירטעג עקילָאמַא עקיזָאד יד רעבָא

 ,שיטילָאּפ ייס ,ךיז ןבעלסיוא ןעיירפ םעד ןופ טסואוועג טשינ

 -מוא ןרָאװעג ןעמעלַא ייז זיא ןבעל סָאד .ךעלטפַאשלעזעג ייס

 ןוא טומ םעד ןריולרַאפ ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד .ךעלגערטרעד

 .טעברַא עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ זיא סע רעכלעוו וצ ןליוו

 -רָאפ רעירפ זיא סע סָאװ טסואוועג טיג ץנַאג ןבָאה ןטסידנוב יד

 ןיפ עיצַאדיװקיל דעד ךָאנ רעוט עשידנוב יד טימ ןעמוקעג

 -ָאלווייט יד טקנעדעג טוג ןבָאה ייז .דנַאלסור-ןטעווָאס ןיא "דנוב;

 -יפ ששידנוב יד רעביא ןדרָאמ ענעגנַאגַאב יד ,ןסעצָארּפ עשינ

 ,טכַאמ וצ ןעמוקעג ןענייז סעקיװעשלָאב יד רָאנ יו ךיילג ,רער

 ןופ טסנעּפשעג סָאד ןעזעג טציא ךיז רַאפ ןבָאה ןטסידנוב יד

 ןוא ;דנַאלסור-:טעוװָאס ןופ סעמרַאזַאק עקיטסייג ןוא עשיזיפ יד

 ןיא ךייא ייז טרַאװרעד עבלעז סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז

 זיא סע ."ןלױוּפ ןשיטַארקַאמעד-סקלָאפ, םענעפירעג ױזַא םעד

 !ןלױּפ ציינ סָאד, ןזָאלרַאפ !קעװַא : געווסיוא ןייא זיולב ןעוועג

 רעירפ ןוא ,"גנוקינייא-רַאפ; רעטשרמולכ רעד ךָאנ ךיילג

 לכ-םדוק ןעמ טָאה ,"דנוב, ןופ עיצַאדיװקיל רעד רַאפ ,ךָאנ

 -ילגטימ עסיוועג ןסילשוצסיוא ןעגנואווצעג ןײלַא "דנוב, םעד

 גניניימ רעד טיול ,ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב עיירטעג רעמ יד ,רעד

 ױזַא רעד ןיא ןטערטוצניײרַא ןעוועג יואר טשינ ,ןטסינומָאק ןופ

 -ומָאק ןעייל) ?ײטדַאּפ-רעטעברַא רעטקינײארַאפ; רענעפורעג

 טלעטשעגסיוא ןייז :טניימעג טושּפ טָאה סָאד .(.פ.ר-- .ןטסינ

 ןעמוקַאב ןענעק טשינ ,טסערַא ןקידלַאב ןופ רַאפעג רעד ףיוא

 .תיפידר ערעדנַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,טעברַא ןייל

 -בלַאה ַא ףיוא ,"דנוב, ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ךיילג

 טימ ןטסידנוב רעטרעדנוה ןבָאה ,ןפוא ןלַאגעלמוא ןוא ןלַאגעל
 -עג זיא עטריטסערַא יד רַאפ .ןלױּפ טזָאלרַאפ תוחּפשמ ערעייו

 ,םייחעג ןיא ,רעטייו ךיוא ןענייז סע ןוא ףליה ןרָאװעג ןבעג

 ,םיביט-םוי עשידנוב ןרָאװעג טרעייפעג

 -עג טריפעגכרוד לעמרָאפ זיא "דנוב , ןופ עיצַאדיוװקיל יד

 ןבילבעג רעטייו זיא ןטסידניב רעטרעדנוה רַאפ רעבָא ,ןרָאװ

 רעד רַאפ ,ןשטנעמ עיירפ יו ןפמעק ןוא ןבעל וצ לַאעדיא רעד

 רעד ןופ גנואיירפַאב רעד ןופ ןוא ,םזילַאיצָאס ןופ עעדיא

 ,טייהשטנעמ רעקידנטעברַא
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 ,ָאטשינ ןיוש "דנוב , רעד ןליוּפ ןיא זיא גָאט ןקיטנייה םייב

 ןלופ ןיא ןבעל יירפ ןייק רעמ ָאטשינ ןלױוּפ ןיא זיא סע לייוו

 שידיי יירפ ןייק רעמ ָאטשינ זיא אלימב ןוא ,טרָאװ ןופ ןעניז

 ןליוּפ ןיא ןבעל עשידיי סָאד סיוא טעז סע יװ ליּפשייב ַא .ןבעל

 יו ןוא ,וָאכָאטסנעשט טַָאטש יד ןעניד ןָאק ,גָאט וצ טנייה

 רענעייל רעד ןָאק סיוא טעז ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל עשידיי סָאד

 ןוא ןַאמרעדעל ,רענערב ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא ןסיוורעד ךיז

 ךוב ןקיטציא םעד ןיא טקורדעג ןרעוו סָאװ .,ןַאמרעדיײנש

 ןעלקיטרַא יד טניז טייצ רעד ךרוד ךיוא רעבָא .?וָאכָאטסנעשט;

 -עדנע עקידנטיײדַאב ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז

 -ךַאפ יד זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןייז טעו סע .ןרעגרע םוצ ןעגנור

 סָאװ ןילַאטס רעריפ םעד ןוא םישזער ןשיטעווָאס ןופ סנכערב

 .ס ַאטיקינ רעריפ ןקיטנייה םעד ןופ ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענייז

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט20 ןפיוא ,וועשטשורכ

 ןדעי רַאפ טכַאמעג רָאלק ןבָאה ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ײטרַאּפ

 -ָאס ןכלעוו ףיוא םעטסיס-הכולמ רעד זַא ,ןשטנעמ ןקידנעקנעד

 ןופ עדימַאריּפ עסיורג ןייא זיא ,טיובעג זיא דנַאלסור-טעוו

 טפַאשרעה -- ,טַאירַאטעלַארּפ ןופ טפַאשרעה טָאטשנָא .סטכעלש

 טפַאשרעה ,ײטרַאּפ רעד ןופ טפַאשרעה טָאטשנָא :ײטרַאּפ ןייא ןופ

 -ןלַארטנעצ ןופ טפַאשרעה טָאטשנָא ;טעטימָאק-ןלַארטנעצ ןופ

 רעד טָאטשנָא ןוא ;ָארויבטילָאּפ ןופ טפַאשדעה -- טעטימָאק

 טפַאשרעה יד ,ָארויבטילַאּפ ןופ רעדילגטימ יד ןופ טפַאשרעה

 ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רַאטערקעס-טּפיוה םעד ןופ

 שרוי רערעטצניפ ןייז רעדָא ןילַאטס זיא סָאד יצ ,דנַאל ןרעביא

 ,וועשטשורכ

 ידכ ,ךיז טקיטיונ קלָאפ ַא ןכלעוו ןיא םישזער ַא סָאד זיא

 ...? םזינומָאק ןוא םזילַאיצָאס ןתמא ןכעלקריוורַאפ יצ

 קיסיידד עּפַאנק טָאה רעכלעוו ,ןילַאטס טָאגּפָא רעד ביוא

 ,טנַאה רענרעזייא ןַא טימ דנַאלסור-טעווָאס רעביא טשרעהעג רָאי

 דייר סוועשטשורכ טיול ,ןייז וצ ןזײװסױרַא ךיז טנעקעג סָאה

 עכלעזַא ביוא ןוא ,רעדרעמ ַא ןוא קַאינַאמ ַא ,גנונעכיײצַאב ןיא

 -ַאגַאק ,וָאטָאלָאמ יוװ ,םזינומָאק רַאפ רעפמעק עטריבורּפעגסיױא

 ןייז וצ ןזיײװסױרַא טנעקעג ךיז ןבָאה ווָאקנעלַאמ ןוא שטיװָאנ

 ןופ ןרעדיײלשסיודַא טפרַאדעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ףָאש עציױַאװש

 יד זיא ואוו ָאט ,םזינומָאק ןופ עדַאטס רעסייוו רעקילייה רעד

 טימ ךיז טצוװ וועשטשורכ ,רע ךיוא זַא ,עיטנַארַאג עקידרעטיייו

 ןוא רעדרעמ ַא ,קַאינַאמ ַא ןייז וצ ןזײװסױרַא טשינ טייצ רעד

 רעד ןופ ןקיטייזַאב ןפרַאד טעװ ןעמ סָאװ ,סּפעש רעצרַאװש ַא

 ? עדַאטס רעסייוו רעקילייה

 -ומָאק יד טלסיירטטעצ ןבָאה ןשינעעשעג עלַא עקיזָאד יד

 ןטלַאה ייז ןוא טלעוו רערָאג רעד דרעביא ןעגנוגעווַאב עשיטסינ

 -סינומָאק עלַא יד ייב תוקפס ןפורסױרַא ןייא ןיא רעטייוו ךיוא

 .רעקיטַאּפמיס ןוא רעפיולטימ עשיט

 וצ טריפרעד טָאה ןענילַאטס ףיוא ןלַאפנָא סוועשטשורכ

 -ַאב ןיא ןוא אפוג דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןעגנורעדנע עסיוועג

 גנורעדנע-טּפיױה יד .תונידמ-ןטילעטַאס עשיטעווָאס עטשרעה

 ?ןעגנורעדנע יד ןעײטשַאב סָאװ ןיא ,ןלוּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןלױּפ ןיא שינערעקרעביא רעבָאטקָא רעטצעל רעד ךָאנ

 םייס ןיא ךיוא ןרָאװעג טריפעגנייא טדָאו ןופ טייהיירפ זיא

 ןגעק טמיטשעג ןבָאה ןטסינימָאק-טינ יד ואוו ,(טנעמַאילרַאּפ)

 עיגילער עגונ ןענייז סָאװ ןגַארפ ןיא סנטסקינייוו ,ײטרַאּפ רעד

 ,טייהיירפ-סנסיוועג ןוא

 יד ףיוא ןוא אפוג ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ךיוא

 ?טרָאװ ןופ טייהיירפ, ןליוּפ ןיא טשרעה ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ

 ...דנַאלסור-טעווָאס ןיא יוװ יונעג טקנֹוּפ

 ,רוזנעצ ַא ןרָאװעג טריפעגנייא קירוצ וליפַא זיא סנטצעל

 ןרָאװעג טזיילעגפייא ןענייז קיטירק ןופ סרעטנעצ עקינייא ןוא

 ,ןעקנַאדעג ןגָאזסױרַא רַאפ טגלָאפרַאפ טשינ טרעוו רענייק רעבָא
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 רעשיטסינומָאק רענעמונעגנָא רעד טימ טשינ ןעמיטש סָאװ

 -ָאיזיווער, יד סנטצעל ןעמ טָאה אפוג-ייטרַאּפ רעד ןיא ."עיניל,

 ןעמ רעבָא רענעטלַאהעגנייא לסיב ַא ןייז וצ ןעגנואווצעג ?ןטסינ

 -געייג טייוו יד .רעליימ יד ןצנַאג ןיא טכַאמעגוצ טשינ ייז טָאה

 -ךעלקריוו יד ןופ סקואוו רעד זיא ןלױוּפ ןיא גנוכיירגרעד עקיד

 -עג ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ץוח ַא .תוחוכ עקיגנעהּפָאמוא

 ןכלעוו ןיא יו טייהיירפ רעמ ןלױוּפ ןיא ךריק עשילױטַאק יד טסינ

 עקיגנעהּפָאמוא עטייווצ ַא .דנַאל ןשיטסינומָאק ןרעדנַא זיא סע

 טכַארטַאב בייהנָא ןופ זיא יז .?ײטרַאּפ-םירעיוּפ , יד זיא טפַארק

 .טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעד ןופ גייצקרעוו ַא יװ ,ןרָאװעג

 עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ַא ןיא ןסקאוועגסיוא יז זיא זייווכעלסיב רעבָא

 עכעלטפַאשטריװדנַאלא עיינ יד ןיא ןעלצרָאװ עקרַאטש טימ

 ליפ זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא ,לשמל ,יוװ ,"סעּפורג

 יד ,דנַאברַאּפ-טנגוי ןשיטסינומָאק םעד ןיפ וליפַא רעקרַאטש

 -עטניא יד ןופ ןירעקידייטרַאפ יד ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ-םירעיוּפ

 ,םירעױוּפ יד ןופ ןסער

 דרַאשטיר טסיצילבוּפ רעשיטסילַאיצָאס רעטסואווַאב רעד

 ."רעווריוזבָא; רענָאדנָאל םעד ןיא ריפסיוא םוצ טמוק ,לאטנעווָאל

 רעד ואוו ,דנַאל עשיטסינומָאק עקיצנייא סָאד טציא זיא ןלױּפ זַא

 זיא ,עשיטסינומָאק יד ,ײטרַאּפ ןייא ןוכ לָארטנָאק ןופ ּפיצנירּפ

 -ימָאק רעד זַא ט'שּפ טניימ סָאד .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש

 -עגנייא טסעפ טשינ זיא םישזער רעשירָאטַאטקיד ,רעשיטסינ

 ,טעוועדנופ
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 ןשידיי ןפיוא טקריוועג ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןבָאה ױזַא יו

 ?ןבעל

 .לעזעג עכלעוו טוג ץנַאג טסיו םישזער ַאקלומָאג רעד
 רע טעדנעװ ,קלָאפ ןשיליוּפ ןיא ןעוועטרונ תוחוכ עכעלטפַאש
 קלָאפ סָאד טעשַארטס ןוא ןעלטימ-סימָארּפמָאק עלַא ןָא רעבירעד

 סייוו אקלומָאג ,דנַאל ןשיליוּפ ןפיוא עיזַאװניא רעװקסָאמ ַא טימ

 ןופ ארומ יד .ארומ קלָאפ סָאד טָאה ,דש ןקיזָאד םעד רַאפ זַא

 סַאקלומָאג טקרַאטש דש ןשיטסיװעשלָאב םעד דַאפ קלָאפ ןשילייפ

 ןענייז ןקַאילָאּפ בור סָאד זַא ,ךיוא רעבָא טסייוו ַאקלומָאג .חוכ

 םזטימעסיטנַא ןשיגָאלָאָאז ןלענָאיצידַארט ַא טימ ןסערפעגכרוד

 ,םישזער םענעגייא ןייז ןכַאװשּפָא לָאמ ַא ךָאנ ןעק סָאד ןוא

 -רעטניא ,עשיטסילַאיצָאס ,ערַאטנעמעלע ענייז ןיא רע טסעגרַאפ

 -ליוו רעד ןגעקטנַא טשינ ךיז טלעטש רע .ןּפיצנירּפ עלַאנָאיצַאנ

 טנפע רע ?ָאי רע טוט סָאװ .תעגושמ רעשיטימעסיטנַא רעד

 -ייז סָאװ ,ןדיי טנזיוט קילדנעצ ַא רַאפ ןלױוּפ ןופ ןרעיוט יד יירפ

 וצ טייקכעלגעמ יד ייז טיג רע ןוא דנַאל ןיא ןבילברַאפ ןענ

 ,הלשממ ןייז ןטלַאהוצנָא יבַא ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ

 : ןדיי יד ןרעהוצנָא רע טיג ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא

 חוכ ןייז טימ קלָאפ עשידיי סָאד טָאה רָאי טנזיוט וצ בורק

 עשילױּפ סָאד ןעיוב ןפלָאהעג טולב ןוא סייווש טימ ,עיגרענע ןוא
 ךיז קלָאפ עשידיי סָאד טָאה עכָאּפע רעשירַאצ רעד ןיא ,דנַאל

 םעד ןיא רעטכעט ןוא ןיז עטסעב ענייז טימ טקילײטַאב עקַאט

 .טיה יד ןיא .קלָאפ ןוא דנַאל ןשילױּפ ןופ ףמַאק-סגנואיײרפַאב

 עשילייּפ יד טרעּפכורפַאב קלָאפ עשידיי סָאד טָאה עכָאּפע רעל

 םעד ןביוהעגנָא עטשרע יד ןבָאה ןדיי יד .טולב ןייז טימ דרע

 דנַאטשפוא-ָאטעג ןקיטומ רעייז טימ דנַאטשרעדיוװ ןזָאלטכיזסיוא

 סנלױּפ טעװעטַארעג ןוא טנַאּפוקָא ןשיטסירעלטיה םעד ןגעק

 יד ףיוא רימ ןבָאה רַאפרעד .טלעװו רעצנַאג רעד רַאפ דובכ

 ,לָאמקנעד-ָאטעג ןקיטכערּפ ַא טלעטשעגפיוא עשרַאװ ןופ תוברוח

 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק סָאד עטכישעג רעזדנוא ןיא ןלעװ רימ

 ןליפַא ,טליוו ריא ןיהואוו טייג ,ןדיי ןביל עניימ ,טציא רעבָא

 ןקיטציא רעזדנוא ןגעק ךיוא זיא סָאד שטָאכ ,לארשי תנידמ ןייק

 ןָאק ןיא טייטש סע לייוו ,ןענַאד ןופ טייג ,ךעלעדיי .ּפיצנירּפ
 ,הלשממ רעזדנוא

 ,סגרעבדלָאג יד ,סנַאמרעב יד -- סעקלָאכַאּפ עשידיי ענייז יצ

 -ַאב עלַא יד טריפעגסיוא יירטעג ןבָאה סָאװ סעשַאירַאכַאז יד

 ריא ךיוא -- :אקלומָאג טגָאז ייז וצ -- ןענילַאטס ןופ ןלעפ

 ןענעקרעד רימ ןוא רעזענ עגנַאל וצ טָאה ריא ,געוו ןיא רימ טייטש

 -שורכ וליפַא .ןעמענ ערעייא טשילױּפרַאפ טָאה ריא שטָאכ ,ךייא

 ןעמוקעג טייז ריא ןענַאװ ןופ טייג .טנעקרעד ךייא טָאה וועשט

 ךס ַא ךייא ןָא ,םזילַאיצָאס םעד ןריפנייא ןיוש ךייא ןָא ןלעװ רימ

 ךייא טָאה ןעמ .ןעמוקַאב ריא טָאה גנוניולַאב רעייא .רעלענש

 טזָאלעג ,רעכיב עשידיי ,ןעגנוטייצ עשידיי ןבעגסױרַא טזָאלעג

 ,גונעג סָאד זיא עטכישעג רעד רַאפ .רעטַאעט שידיי ןליּפש ךייא

 ןליוּפ ןיא ייס יו ייס ריא טעװ ןשטנעמ יוװ ןוא ןדיי יו ןכעל לייוו

 -שייא טימ טָאה'מ סָאװ ,ךָאד טעז ריא ,סנקירעביא .ןענָאק טשינ

 -ָאס ןיא ,םזינומָאק ןופ דנַאללרעטסומ םעד ןיא ןָאטעג קלָאפ

 רעד ןופ ןיז עטסעב ערעייא ןעמ טָאה טרָאד .דנַאלסור-טעוו

 ןענייז ןימ .טעדרָאמרעד קיטסייג ןוא שיזיפ רוטלוק רעשידיי

 םישזער-ןטעווָאס רעד יװ ,ןדיי ךייא וצ ,רעכעלשטנעמ רעבירעד

 ,רעגייטש ַא ,טעז .ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דנַאלסור ןיא

 ,דנַאלסוד ןיא (עשיטסינומָאק) ,תונברק ענעלַאפעג עשיליוּפ יד

 -ער טשינ ךייא ןפרַאד רימ .טריטיליבַאהער טרָאד ןעמ טָאה

 רימ סָאװ ,טייהיירפ ןופ געו םעד טמענ רעבירעד .ןריטיליבַאה

 ןיוש ןָאק רע ןוא ,ןָאטעגּפָא סנייז טָאה רעגענ רעד , .ךייא ןביג

 ,?ןליג

 עכלעוו ןלױּפ ןיא ןדיי ענעבילברַאפ יד ןבָאה ױזַא ןוא

 יו ןטלַאהעג ךיז ןוא ,ןעוועג טרילימיסַא ןצנַאגניא טשינ ןענייז

 ךיוא טזומעג רעדיוו טייהרענעגנואווצעג ,טציא ,ןקַאילָאּפ עתמא
 "וצ .ןײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז ןוא לרוג ןרעווש םעד ןעמענ ךיז

 ,טנַאה ןיא קָאטשרעדנַאװו םעד ןעמונעגקיר

 -נערַאפ יו טעמכ זיא ןלױּפ ןיא ןבעל שידיי לטיּפַאק סָאד

 .רעד טָאה םעד וצ .ןרעוו טקידנערַאפ םייב טלַאה רעדָא ,טקיד

 .סיה יד; ןוא "טייקידנעווטיונ עשירָאטסיה , טשרמולכ יד טריפ

 ןופ רעגלָאפכָאנ יד ןפַאשעג ןבָאה סע סָאװ ,"ןסעצָארּפ עשירָאט

 וצ .וועשטשורכ רעכעלטנייפ-ןדיי רעד טציא ןוא ,ןילַאטס-ןינעל

 ליפ ןבָאה ,ןסעצָארּפ עקיזָאד יד ןרעלענשרַאפ ןוא ןרעטנענרעד

 עיצַאדיװקיל רעד טימ ןליױּפ ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןפלָאהעג

 -סיוא ןייק טָאה ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעזדנוא ךיוא ."דנוב, ןופ

 זיא וָאכָאטסנעשט ןיא "דניב; רעד .ןייז טנעקעג טשינ םָאנ

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא טציא

 ןייק רעמ ָאטשינ קיטייוו ןוא רעצ ןסיורג רעזנוא וצ זיא סע

 ָאטשינ רעמ ךיוא אלימב זיא סע ןוא ,ןלױּפ ןיא ןבעל שידיי

 ."דנוב, רעד

 ץץרעה .ש .י ןופ טריגַאדער ,"ןטסידנוב תורוד, ךוב סָאד

 םענעדײשַאב ַא ןלעטש וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה

 ,רעריפ עשידנוב עטסערג יד ןופ ןבעל ןגעוו ןלייצרעד ,לָאמקנעד
 יזיא סע ןעוו טָאה סָאװ טסידנוב ןטסטושּפ ,ןטסנעלק םעד זיב

 ױעװעג םש-הנוק ךיז טַאט ַא טימ ,טנעמָאמ ןשירָאטסיה ַא ןיא

 ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגניירַא היכז יד ןגָארקעג טימרעד ןוא



 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא װַאכָאטסנעשט ןיא "דנוב, רעד

 טביױלרעד ָאד ךיוא רימ לָאז .ךוב-קנעדעג ןשירָאטסיה םעד

 ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב עלַא יד דובכ טימ ןענָאמרעד וצ ןייז

 -נוב-ןטסילַאעדיא עקיטכירפייא ,עטושּפ יד ,ןורכז ןיימ ןיא ךָאנ

 ,ףמַאק טימ ןוא ,טומ טימ לופ ןעוועג זיא ןבעל סעמעוו ,ןטסיד

 ןָא טלעוו ַא ןעיוב וצ ,לַאעדיא ןכעלשטנעמ-תמאב םעד רַאפ

 ןוא רעשימָאנָאקע ןופ טלעוו ַא ;עטשרעהַאב ןָא ןוא רעשרעה

 ,גנונעדירברַאפ-רעקלעפ ןופ טלעוו ַא ןוא ,טייהיירפ רעקיטסייג

 (י 2
 יי עי

 ,1945 רָאי ןיא "דנוב, ןופ טצטימָאק רעלַארטנעצ רעד
 ,ןרָאהנשרעה .ש ר"ד ,דנורגשיפ .ס : סטכער ןופ ןציז סע
 .רַאלָאטס םהרבא ,רעסַאװ םייח ,יירפנעדלוש לאכימ ר"ד

 ,רענערב .ל ,יקסנאשאי .ג : סטכער ןופ ןעייטש סע
 יקסװָאלדוּפ .ל ,לעגָאפ .ג
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 ןיא "דנוב, רָאי 48 ןופ גנורעייפ 1945 רָאי

 1947 רָאי ןיא טעטימָאק-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד

 םעד ךרוד ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןענייז רעריטרַאמ עשידנוב יד

 ןיא ןדיי ןענָאילימ יד ןופ לייט ַא יוו םזירעלטיה ןשיטסישַאפ

 -עג ךיז ןפרַאד ,ךיא ןיימ ,עלַא ייז .םירוהטו םישודק יד ,ןלױּפ

 יד .רעריטרַאמ ןוא ןדלעה ןופ ןָאעטנַאּפ ןשידנוב ןיא ןעניפ

 רעד ןיא טנָאמרעד ןרעוו ןטסידנוב םירבח יד ןופ ןעמענ עלַא

 יַאכָאטסנעשט ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנָא ןיא; : גנולײטּפָא

 ,265 טייז ףיוא ,"ןדיי רעוו

 יי 7

 יי
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 ןיא "דנוב, ןופ טעטימָאק רעטלייװעגסיוא רעטשרע רעד

 ,רינשוק .מ : סטכער ןופ ןעייטש סע .וָאכָאטסנעשט

 ,עזיורק :  סטכער ןופ ןעייטש סע .רעזָארּפ לשרעה
 ץיניטש שאילע ןוא רענערב רעביל ,ןַאמרעדעל השמ
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 י 1 ר

 א

 'ח טימ 1946 רָאי ןיא טעטימָאק-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד
 ןיא טעטימַָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ טַאגעלעד ,טַאּפ בקעי

 קרָאייוינ

 ןטימ 1946 ןיא י"דנוב. ןופ גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ א
 טַאּפ בקעֶי 'ח ןופ



 ווָא כָאט ס נע ש ט

 'ח טימ וָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב , ןופ טעטימָאק רעד
 1947 רָאי ןיא ,קרָאײ-וינ ןופ טַאגעלעד ,רַאלַאטס םהרבא

 יַאמ ןט1 םעד עיצַארטסנָאמעד עשידנוב יד ןופ לײטנָא ןטימ "דנוב, ןופ גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ א
 רַאלָאטס םהרבא 'ח

 ןיא גנולמַאזרַאפ-טכירַאב ַא ייב "דנוב, ןופ םוידיזערּפ סָאד װָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב  ןופ גנורעייפ-לבוי עקירָאײס0

 ןופ לטיּפאק א טנעײל קנַארפ לאומש  .ןַארָאטסער-רעטעברַא טדער'ס -- םוידיזערּפ סָאד .רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא

 קרעװ סרעביירש ןשידיי ַא ןַאמרעדעל השמ

 זיא עכלעװ "דנוב, רָאי 48 טעמדיװעג עימעדַאקַא-לבוי
 רשד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ וָאכָאטסנעשט ןיא ויטקַא רעשידנוב רעד 1945 רעבמעטּפעס ןטס29 םעד ןעמוקעגרָאפ

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ קלַאפ .ח טדעריס



 ןַאמרעדײנש .ל -.ש

 ןָאכָאטסנעשט סא טציא טעז יױזַא טָא
 ַא ןופ ןקורדנייא)

 ֹא

 עמערָא יד ןופ טפַאשדנַאל יד

 ןעמונעג ךיז טָאה רעפרעד עשיליוּפ

 ךיז ןבָאה רימ רעמ סָאװ ,ןטייב

 ,וָאכָאטסנעשט ןייק טרעטנענרעד

 -רעצליה יד ןדנואוושרַאפ ןענייז סע

 -עד ענעיורטש יד טימ סעקטַאכ ענ

 םענירג טימ ענעסקַאורַאפ ,רעכ

 ךיז ןבָאה רעטפָא ץלַא ןוא ,ךָאמ
 טימ סעקזיה עטרעיױמעג ןעזעג

 עטיור רעדָא ךעלב ןופ רעכעד

 טרָאד ןוא ָאד .סעלפאט ענעמייל יי =
 סנעמיוק עכיוה ןסירעגרעױּפַאק ךיז סעקזייה יד ןשיוװצ ןבָאה

 רעד ןיא זיא לָאצ סנעמעוו ,ןקירבַאפ-לגיצ ןוא סנוויוא-ךלַאק ןופ

 .ןסקַאװעגסיױא סרעדנוזַאב טייצ רעטצעל

 -עג ןיא טָאה סנעמיוק יד ןופ ךיור רעװעזָאר-רוּפרוּפ רעד

 -ירָאה ןקידרעטניװ ןעיורג ןפיוא טלקיוװעג ךיז ןליונק עטכיד

 עטעקַאנ יד רעביא טזָאלעגּפָארַא קירעדינ ךיז טָאה סָאװ ,טנָאז

 ,ףרָאד ןופ ףוס םייב ךעלדלעוו ןוא רענטרעג יד ןופ רעמייב

 עשידָאמטלַא ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא ןענייז רעטפָא ץלַא

 טימ רעבָא ,ךעלדרעפ ענלצנייא ןיא טנַאּפשעג ,סנגָאװ עשירעיוּפ

 לופ ןזעוועג ןענייז סנגָאװ יד .ןליבָאמָאטױא ןופ רעדער ענעמוג

 ָאכָאטסנעשט סָאװ ,רענייטש עסייו-דיירק טימ ןדָאלעגנָא

 .טנגעג רעד ןופ סנוויוא-ךלַאק יד רַאפ וצ-טלעטש

 ךיז ײסָאש ןפיוא טָאה טייקליטש רעקיטכַאנרַאפ רעד ןיא
 -דַאּפ עשידרעפ יד ןופ ּפַאלקעג רעשימטיר רעד טרעהעג זיולב
 ַא ךרוד ןרָאװעג טביוטרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ זיא סָאװ ,סעװָאק
 ןעָארק עצרַאװש סעטַאשט עטכידעג ןופ ײרעקַארקעג רעדליוו
 ןָאטעג-סיר ַא ךיז טעּפמיא טימ רעטנזיוט יד ןיא ןבָאה עכלעוו
 .רעדלעפ עטרעקַאעצ יד ןופ

 ךיז ןבָאה ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ טכיל ןטצעל ןיא
 ,וָאכָאטסנעשט ןופ ןרוטנָאק ענעמואוושעצ יד ןליישסיוא ןעמונעג

 "עג רעמ ץלַא ןענייז סָאװ ,רעזייה ןוא ןקירבַאפ ןופ ןטעוליס יד

 -ןלַאפוצ-לענש רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא טליהעגנייא ןרָאװ

 -ץילב ַא שינרעטצניפ רעד ןופ טָאה לָאמַא טימ .טכַאנ רעקיד

 ןעמונעג שימטיר ךיז טָאה סָאװ ,טכיל טיור ףרַאש ַא ןָאטעג

 -םרוד יו סעזיוּפ יד ןיא זיא ןוא ןדניצנָא קירוצ ןוא ןשעלסיוא

 (1987 רָאי ןופ טסברַאה ןיא ךוזַאב

 ערעװש ןופ ןעגנילק םענָאטָאנָאמ ַא ךרוד ןרָאװעג ןטכָאלפעג

 .ןקָאלג
 ןופ גנַאלק-ןקָאלג רעד ןוא טכיל סָאד ןזעוועג זיא סָאד

 רעד -- (ַארוג ַאנסַאי) ?גרַאב ןקיטכיל, ןפיוא םערוט-ריטסַאנָאמ

 ןלױּפ ןיא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ רעטנעצ רעטקיליײיהרַאפ

 ןעמָארטש דנַאל ןצנַאג ןופ סעקינלגר-הלוע ןענָאילימ ןיהואוו

 רעד ןופ דליב ןרַאפ ןָאט וצ הליפת ידכ ,רעטניוו ןוא רעמוז

 ,װָאכָאטסנעשט ןופ ענָאדַאמ רעקיטיוה-לקנוט

 טקנוּפכיױה ןטייוצ ַא ןופ טָאה טָאטש ןיא רָאפניײרַא םייב

 וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טכיל רעקרַאטש ליפ ַא טקעלּפטנַא ךיז

 -פיוא רעשיטנַאגיג רעד ןעוועג זיא סָאד .טפול רעד ןיא ןעגנעה

 -סעלָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא טַאניבמָאק-לָאטש םעד רעביא טפירש

 רעשיליוּפ רעד ןופ רעריפ רענעברָאטשרַאפ רעד ,טורעיב ווַאל

 ןבָאה ןעמָאנ םענעטכיױלַאב םעד רעטניה .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ןבָאה ןוא ןכיױר עקידרעייפ טימ טמעטָאעג סנעמיוק סקעז

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא טעדנעוװעג ,סעּפול-ןענָאנַאמ יו ןעזעגסיוא

 ןקיטכילא ןפיוא ריטסַאנָאמ ןופ סמערוט עשיטָאג עקנַאלש יד

 ןיא םיסינ ןגעו סעדנעגעל טימ טבעוורַאפ זיא סָאװ ,?גרַאב

 ,קלָאפ ןשיליוּפ ןופ עטכישעג רעיינ ןוא רעטלַא רעד

 ןופ ןטקנוּפ עקיגרַאב ענעטכױלַאב ייווצ עקיזָאד יד ןיא

 -עג םעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעזעג ךיא בָאה ווָאכָאטסנעשט

 ןשיטסינומָאק םעד ןשיווצ ןליוּפ ןיא ןָא טציא טייג סָאװ ,לגנַאר

 רעכלעוו םורַא ,ךריק רעשילױטַאק רעקיטכעמ רעד ןוא םישזער

 רעשיליוּפ רעד ןופ טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד ךיז טלמַאז סע
 ,גנורעקלעפַאב

 -יזָאד רעד טמוק ןליוּפ ןיא טָאטש רערעדנַא םוש ןייק ןיא

 ,ףרַאש ױזַא קורדסיוא םוצ טשינ ףמַאק רעשיטַאמַארד רעק

 ןיא .רעניואוונייא 160,000 םיוק ןופ טָאטש רעד טָא ןיא יו

 -עירטסודניא רערעדנַא רעדעי ןיא יו רעמ ,ווָאכָאטסנעשט

 יד ןּפַאטנָא טנַאה רעד טימ שממ ןעמ ןעק ,ןלוּפ ןיא טָאטש

 טָא ןופ סױטשנעמַאזוצ רעד סָאװ ,ןעגנולּפירקרַאפ ןוא ןדנואוו

 רעּפרעק ןפיוא ןפורעגסיױרַא טָאה תוחוכ עשיטנַאגיג ייווצ יד

 ַא ןסָאלשעג ןרעגַאל ייווצ יד ןבָאה לייוורעד .קלָאפ ןשילױוּפ ןופ

 טייג לגנַארעג רעשידרערעטנוא רעד רעבָא ,דנַאטשליטשנּפָאװ

 ןיא זיא טפַארק עשינַאקלואוו ענעגרָאברַאפ ןייז ןוא ,ןָא רעטייוו

 .וָאכָאטסנעשט ןיא יו קיטנעק ױזַא טינ ץעגרע

 ,שרעדנַא וװָאכָאטסנעשט ןיא זיא לטיּפַאק עשידיי סָאד ךיוא

 ןבָאה וָאכָאטסנעשט ןיא .טעטש עשילוּפ עקירעביא יד ןיא יו

 ייז רַאפ ָאטשינ רעמ זיא סע זַא ,טליפרעד רעירפ ליפ ןדיי יד
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 וו ַא כָאטסנע ש ט 08

 ןטסדנימ םעד ייב לייוו ,ןטלעוו ייווצ עקיזָאד יד ןשיווצ טרָא ןייק

 .תונברק עטשרע יד ןייז ייז ןלעװ סױטשנעמַאזוצ

 -ידיי רעד סָאװ ,טקַאפ רעד ךיז טרעלקרעד עקַאט טימרעד

 רעירפ ווָאכָאטסנעשט ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןלױּפ-תאיצי רעש

 טעשעג סָאד .טקידנערַאפ ןטסירפמַא ָאד טרעוו ןוא םוטעמוא יו

 דנַאטשליואוו ןשימָאנָאקע רַאפ ןטייקכעלגעמ יד סָאװ ,םעד ץָארט

 -נַא זיא סע רעכלעוו ןיא יוװ ,רעסעב ווָאכָאטסנעשט ןיא ןענייז

 ,ןליוּפ ןיא טָאטש רערעד

 ביוהנָא עמַאס ןופ רעבָא ןענייז ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד

 -וצ רעייז רַאפ קערש ןופ ליפעג ַא טימ ןעמונעגרעביא ןעוועג

 םעד ןופ ךיוא ןרעדנַא ןשיוצ טמוק סָאװ ,קערש ַא ,טפנוק

 -עקרעביא-רעבָאטקָא רעד ךָאנ רָאי ַא טעמכ ."גרַאב ןקיטכיל;

 -סעטָאג רעקידקיטנוז רעד תעב ,1957 ,ינוי ןט9 םעד ,שינער

 םעד רעטנוא ענָאבמַא רעד ןופ ןענייז ,גָאטיײב 12:20 ,טסניד

 :רעטרעוו עקידנעגלָאפ יד ןלַאפעג דליב ןקיליײיה

 טסייג רעקילייה רעד ןעמוק לָאז סע זַא ,טייצ ןיוש זיא סע;

 ,עשיטסיוועשלָאב ,עשירענידנצעג עצנַאג יד ןביירטרַאפ ןוא
 סָאװ ,ןזיוועג גונעג ןיוש ןבָאה ייז .הפגמ עשיטסינומָאק ,עשידיי

 ַא רַאפ סָאװ וצ .גנונעדרָא רעייז גונעג ןיוש ןבָאה רימ .ןענעק ייז

 -ומָאק רעייז טימ קלָאפ סָאד טריפרעד ןבָאה ייז טיונ רערעטיב

 יצ ?ךיז טוט סָאװ !גנורינַאלּפ רעשיטסיוװעשלָאב ,רעשיטסינ

 ךיז טעװ סע ?לכש ןשילױּפ םענעגייא רעזדנוא טשינ רימ ןבָאה

 טשינ ןלעװ רימ ביוא ,ןבעל עקיטסייג סָאד ןעלקיװטנַא טשינ

 ."טפַאשטריװ רעד ןיא גנונעדרָא ןייק ןכַאמ

 -ָארּפ ַא סעּפע ןופ טקידערּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 ןגעק טצעהעג טשינ ןומה םעד ןעמ טָאה סָאד .חלג ןלעיצניוו

 -ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא סָאד ."שַאדוי ןקיביױולגמוא, םעד

 טייקכעלקריוו רעשיליוּפ רעקיטציא רעד ןגעוו עדער עשיטילָאּפ

 -ָאיצידַארט יד טימ רעבָא ,םישזער ןשיטסינומָאק םעד רעטנוא

 ןופ טסייג ןטנַאקַאב-טוג ןיא ןטנעצקַא עשיטימעסיטנַא עלענ

 -רעדנוהרָאי טניז טָאה סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשילױּפ ןשירעפמעק

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא "גרַאב ןקיטכיל, ןופ ןגיוצעג הקיני ןייז רעט

 װָאכָאטסנעשט ןופ "גרַאב ןקיטכיל, ןפייא ריטסַאנָאמ רעד

 ,רעטנעצ רעזעיגילער ַא יו רעמ ליפ קלָאפ ןשילוּפ ןרַאפ זיא

 ,גנוזענעג ךָאנ ןעמָארטש ןסַאמ עקיבױלג-שיטַאנַאפ יד ןיהואוו

 ,לשמל .יװו רעמ ליפ קלָאפ ןשילױּפ ןרַאפ זיא ווָאכָאטסנעשט

 ךוא קידװעעז ןרעו עדנילב / ואוו ,דרול עשיזיוצנַארפ סָאד

 ."ןייג םעצולּפ ןעמענ עקידנעקניה

 רעמ ליפ ןבירשעגוצ ןרעוו ווָאכָאטסנעשט ןופ ענָאדַאמ רעד

 ןופ גנולייה רעד רַאפ יו ,ןליוּפ ןופ גנוטער רעד רַאפ םיסינ

 קלָאפ ןשיליױּפ םייב זיא ווָאכָאטסנעשט .ךעלעפעש עיירט עריא

 ,רעגניווצַאב ענייז ןגעק דנַאטשרעדיװ ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג

 -מע רעד טציא ךיוא זיא סָאװ ,רעלדָא ןשילױוּפ ןסייוו םעד ןופ

 רעשיטסינומָאק רעד טָאה ,הכולמ רעשילוּפ רעד ןופ םעלב

 ןיורק עקיזָאד יד .ןיורק עכעלגינעק יד ןעמונעגּפָארַא םישזער

 -יטיוה-לקנוט רעד ןֹופ ּפָאק ןפיוא ןבילברַאפ רעטייוו רעבָא זיא
 ,ךעלכיב-טעבעג יד ןיא ןוא וָאכָאטסנעשט ןיא ענָאדַאמ רעק

 טרעוו ,סעקינלגר-הלוע ןענָאילימ יד וצ טפיוקרַאפ ןרעוו סָאװ

 רעשילױוּפ רעד ןופ ןיגינעקא יד סלַא טנעכייצַאב ענָאדַאמ יד
 ,"ןיורק

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ דליב סָאד זיא הרוסמ ַא טול
 רעד ,שַאקול לָאטסָאּפַא םעד ךרוד ןרָאװעג ןלָאמעג ענָאדַאמ
 דליב סָאד .ךריק רעשילױטַאק רעד ןיא סרעלָאמ יד ןופ ןָארטַאּפ

 -ץג לָאמ ליפ זיא ןוא םילוגלג ענעדיישרַאפ טכַאמעגכרוד טָאה
 רעייפ ןופ טעװעטַארעג ןוא טזיילעגסיוא קירוצ ,טביורעגוצ ןרָאװ

 ,גנוטכינרַאפ ןוא

 טָאה טלעו רעשילױטַאק רעד ןיא םור ןופ טקונּפכױה םעד
 עשידעווש יד ןעוו ,1655 רָאי ןיא טכיירגרעד דליב סָאד רעבָא

 ערעווש ןוא ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב-טוג טנזיוט ןצרעפ טימ ײמרַא

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ גנוטסעפ יד טרעגַאלַאב ןבָאה עירעליטרַא

 -לעז 160 ךרוד זיולב ןרָאװעג טקידייטרַאפ זיא סָאװ ,רעטסיולק

 רעד ןענַאטשעג זיא סע עכלעוו ןופ שארב ,ןכַאנָאמ 70 ןוא רענ
 .יקצעדרָאק טסוגיוא ךַאנָאמ

 ןזיב רעבמעווָאנ ןט18 ןופ טרעיודעג טָאה גנורעגַאלַאב יד

 -רַאפ ערעווש טימ ןבָאה ןדעוװש יד ןוא ,1655 ,רעבמעצעד ןט5

 -מוא םעד ןופ סנ רעד .טָאטש רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןטסול

 ןרָאװעג ןבירשעגוצ ךעלריטַאנ זיא דנַאטשרעדיװ ןכעלטנייוועג

 זיא טכַאלש עשידלעה יד .ענָאדַאמ רעקידנעוטרעדנואוו רעד

 ,שטיוועקנעש קירנעה ןופ קרעװו םעד ןיא ןרָאװעג טקיביײארַאפ

 ."דרעווש ןוא רעייפ טימ,

 ןלױּפ ןופ עטכישעג רעקידרעטעּפש רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 -נעצ רעד ןרָאװעג ווָאכָאטסנעשט ןופ "גרַאב רעקיטכיל, רעד זיא

 ןרָאי יד ןיא סרעדנוזַאב ,סעיצַאטסעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ ןופ רעט

 עקידתונכש יירד יד ןשיווצ גנולייטעצ ריא ןוא הדירי סנלױּפ ןופ

 ,ךיירטסע ןוא ןסיירּפ ,דנַאלסור :ןטכַאמ-סיורג

 -עג ןבָאה ףמַאק-סטיײקיגנעהּפָאמוא סנליױוּפ ןופ רעריפ יד

 ןריזיליבָאמ וצ ידכ ,ווָאכָאטסנעשט ןופ טפַארק-רעביוצ יד טצונ

 ,רעגניווצַאב יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןרַאפ קלָאפ עשיליױּפ סָאד

 וָאכָאטסנעשט יװ ךעלנע ,דנַאלסור ןשירַאצ ןגעק סרעדנוזַאב

 ןשיטסינומָאק ןגעק דנַאטשרעדיװ ןופ רעטנעצ רעד טציא זיא
 ,עוקסָאמ

 -ןריפ יד ןופ עיזַאטנַאפ יד טּפַאכרַאפ טָאה ווָאכָאטסנעשט

 טעָאּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןסָאלשעגנייא ,רעביירש עשיליוּפ עקיד

 -רַאפ "גרַאב ןקיטכיל; םעד טָאה רעכלעוו ,שטיוועקצימ םַאדַא

 ןענייז םעד רעסיוא .סעמעָאּפ ענייז ןופ רענייא ןיא טקיביײא

 םיסינ יד ןגעוו סעמעָאּפ ןוא ןסעיּפ ,ןענַאמָאר ךס ַא רָאג ןַארַאפ

 -רַאפ ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד וליפַא .ווָאכָאטסנעשט ןיא

 רעקירדרעטנוא עשירַאצ יד ןגעק ףמַאק םעד ןיא זַא ,ןענַאטש
 סָאװ ,סולפנייא ןכעלטנייוועגמוא םעד ןרירָאנגיא טשינ ייז ןענעק

 -ָאטסנעשט ןיא רעטנעצ ריא סרעדנוזַאב ,ךריק עשילױטַאק יד

 ,קלָאפ ןשיליוּפ ןפיוא טָאה ,ווָאכ

 -ולָאװער עכלעזַא טציטשעג ךיוא ןבָאה גנַאגוצ ןקיזָאד םעד

 ןַאפעטס ןוא יקסװָאזָאשזב ווַאלסינַאטס יו רעביירש ערענָאיצ
 -לבָאנ ןקידרעטעּפש םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,יקסמָארעשז

 ןיילַא עקַאט טָאה רעכלעוו ,טנָאמיער ווַאלסידַאלװ רעגערט זיירּפ

 -עלרעביא עקיזָאד יד ןוא ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעוועג לגר-הלוע

 .קרעוו ענייז ןופ םענייא ןיא טרעדלישעג טעטעיּפ סיורג טימ גנוב

 -נעשט ןופ גנוטיידַאב יד טצַאשעגּפָא טָאה ןילַאטס וליפַא
 "רעד וצ טכוזעג ענָאדַאמ רעקילייײה רעד ךרוד ןוא ווָאכָאטס

 רעלעיציפָא רעד טיול .קלָאפ ןשיליוּפ ןופ ץרַאה סָאד ןכיירג

 עטיור יד טָאה סָאד זַא ,סע טסייה ,עדנַאגַאּפָארּפ רעטיטעווָאס
 ןוא ?גרַאב ןקיטכיל, ןפיוא ריטסַאנָאמ םעד טעװעטַארעג ײמרַא

 ןבירשעגוצ טרעוו וטפיוא רעקיזָאד רעד .ענָאדַאמ עקילייה יד

 טײרפַאב טָאה סָאװ ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ רידנַאמָאק םעד

 ,רַאסימָאק-רוטלוק ןייז ןוא ,וועינָאק לַאשרַאמ ,וָאכָאטסנעשט

 .יַאװעלָאּפ סירָאב ,רעביירש ןשיטעווָאס-שידיי םעד



 99 װָאכָאטסנעשט םיוא טציא טעז ױזַא טָא

 ןופ ךורבנעמַאזוצ ןרַאפ געט עטצעל יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 1945 רָאי ןופ גָאט-גנילירפ ןסיוועג ַא ןיא ,דנַאלשטיײדייצַאנ

 סירָאב רעביירש םעד ךיז וצ ןפורעג וועינָאק לַאשרַאמ טָאה
 -עטַאר וצ ,עיסימ עקיטכיוו יד טױרטרַאפנָא םיא ןוא ,יָאװעלָאּפ

 -ריּפשסיױא יד .,ווָאכָאטסנעשט ןופ ןטייקילייה עשילױטַאק יד ןעוו

 ןרַאפ זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה וועינָאק לַאשרַאמ ןופ ןעגנוליײטּפָא
 250 טגיילעגרעטנוא סיצַאנ יד ןבָאה טָאטש ןופ ךיז ןעיצקירוצ
 -ביל; ןפיוא רעטסיולק ןקיטרַאסגנוטסעפ ןרעטנוא טימַאניד ָאליק

 ,ץלַא ןָאט וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה יָאװעלָאּפ ."גרַאב ןקיט
 ןופ דליב סָאד ,רקיע רעד ןוא ,רעטסיולק םעד ןעועטַאר וצ ידכ

 -נעשט ןייק קעװַא ךיילג זיא יָאװעלָאּפ .ענָאדַאמ רעקילייה רעד

 ןרעּפַאס עשיטעווָאס ןופ גנולײטּפָא ןַא ןופ ץיּפש ןיא ןוא ווָאכָאטס
 יד ןריפוצכרוד ידכ ,רעטסיולק ןיא ןיירַא רע זיא ןטַאדלָאס ןוא
 .עיסימ עטױרטרַאפנָא

 עשיטעווָאס יד ןעז וצ ןעוועג טשַאררעביא ןענייז ןכַאנָאמ יד

 טשינ ןענייז רעײמרַא-טיור יד יצ ,ןקָארשעג ךיז ןוא רענלעז

 רעבָא ןבָאה ייז ןעוו .דליב עקילייה סָאד ןעמענוצ ןעמוקעג לָאמַא
 -רַאפ םעד טקעדטנַא ןבָאה ןרעּפַאס עשיטעווָאס יד זַא ,ןעזרעד
 םעד ןקיטייזַאב סָאד .טמעטָאעגּפָא ייז ןבָאה ,טימַאניד ןטקעטש

 -ןצ ,יֵאװעלָאּפ סירָאב .געט עכעלטע טרעיודעג טָאה טימַאניד
 רעסיוועג ַא ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ לענָאלָאק ןטימ ןעמַאז

 -ןײרּפַאב ךיז ןוא רעטסיולק ןיא ןבילברַאפ ןענייז ,ןיטאמָאלָאס

 ,ןכַאנָאמ יד טימ טעד

 ,רעטסיולק רעװָאכָאטסנעשט ןופ ךעלרעדירב-ןילואּפ יד יצ
 רעד טימ טעשעג סָאװ סנ ןדעי קיסיילפ ןביירשרַאפ עכלעוו --
 ײמרַא רעטיור רעד ךרוד גנוטער ריא ךיוא ןלעװ --- ,ענָאדַאמ
 זיא טקַאפ ַא .רעכיז ןצנַאג ןיא טשינ זיא ,סנ ַא סלַא ןביירשרַאפ

 םייב טייקשידלעה ןייז רַאפ טָאה יָאװעלָאּפ סירָאב זַא ,רעבָא

 -ַאב רָאכָאטסנעשט ןיא ןטייקילייה עשילױטַאק יד ןעװעטַאר
 רעד ןופ ןדרָאש -- גנונעכייצסיוא עשיטעווָאס עכיוה ַא ןעמוק
 ,"ןָאפ רעטיור

 ,בגא ,זיא ענָאדַאמ רעוװָאכָאטסנעשט רעד ןופ רעטער רעד
 ןשיטעוװָאס ןופ רַאטערקעס  ,יָאװעלָאּפ סירָאב רעבלעז רעד

 ,קרָאי וינ ןיא ךוזַאב ַא תעב ,טָאה רעכלעוו ,ןייארַאפ-רעביירש
 יד ןופ גנודרַאמרעד רעד ךָאנ רָאי יירד ַא ,1955 רָאי ןיא

 -רעביא טמעשרַאפמוא ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא רעביירש עשידיי
 "רעד רעד ןגעוו עטכישעג יד זַא ,ןגיל רעװקסָאמ םעד טרזחעג

 ,לובלב ַא יו רעמ טשינ זיא רעביירש עשידיי יד ןופ גנודרָאמ

 זיא ענַאדַאמ רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ גנוטער יד יצ
 טיג עדנַאגַאּפָארּפ עשיטעווָאס יד יו ,ױזַא ןעמוקעגרָאפ עקַאט

 ,טריזינעצסניא ןרָאװעג ךַאפנייא זיא ןינע רעד רעדָא .ןָא סע

 ,קידריווקרעמ רעבָא זיא סע .ןלעטשוצטסעפ רעווש לייוורעד זיא
 ןַא ןיא יָאװעלָאּפ טָאה קירוצ םישדח עכעלטע טימ טשרע זַא

 -עגפיוא לַאנרושז ןשיליוּפ ןטסרעלוּפָאּפ םעד רַאפ ויוורעטניא

 -רעטנוא ייברעד ןוא ווָאכָאטסנעשט ןגעוו דָאזיּפע םעד טשירפ
 םיא זיא סע סָאװ ,טימרעד ךעלקילג, זיא רע זַא ,ןכָארטשעג

 טקיליײהרַאפ ױזַא זיא סָאװ ,דליב סָאד ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג
 ,?קלָאּפ ןשילױּפ םייב
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 -נעשט ןופ רַאװלובטּפיױה ןלופטכַארּפ ,ןגנַאל םעד ףיוא
 ,ַאירַאמ רעקיליײה רעד ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ווָאכָאטס
 ,יימרַא רעטיור רעד ןופ ןטַאדלָאס יד רַאפ טנעמונָאמ רעד טייטש

 -כינרַאפ ןופ טעװעטַארעג ןוא טָאטש יד טיײרפַאב ןבָאה עכלעוו

 ןפיוא ןטייקילייה ענייז טימ רעטסיולק ןשירָאטסיה םעד גנוט

 קנַאט רעטעזנָארברַאפ ַא זיא טנעמונָאמ רעד .?גרַאב ןקיטכיל;

 סָאװ ,רענײטש-דמַאז ענירג ןופ עמרָאפטַאלּפ רעכיוה ַא ףיוא
 ןעײרעקַאה ןייטש רעװָאכָאטסנעשט עטמירַאב יד ןופ ןעמַאטש

 רענעטנעוויל ,רעטיור ,רעקיזיר ַא טגנעה קנַאט םעד רעביא
 דנַאברַאפ-ןטעװָאס רעד, :טפירשפיוא םעד טימ טנערַאּפסנַארט

 ,"םזישַאפ ןופ רעגניווצַאב רעד זיא

 -סינומָאק עטרעטלערַאפ ,ענָאלבַאש טימ ןטַאקַאלּפ עכעלנע

 ןלױּפ ןיא טשינ רעמ ןיוש טציא טעז ןעמ סָאװ ,ןעגנוזָאל עשיט

 לופ ןסַאג עלַא ףיוא טנַאװ רעקידיײל רעדעי ףיוא שממ ןעגנעה

 בָאה ןלױּפ ןיא טָאטש רערעדנַא םוש ןייק ןיא .ווָאכָאטסנעשט

 -ַאּפָארּפ עשיטסינומָאק עטרירטנעצנָאק ַאזַא ןעזעג טשינ ךיא

 .םזיצילָאטַאק ןשיליוּפ ןופ רעטנעצ םעד טָא ןיא יוװ ,עדנַאג

 רעטייוו ָאד טייג ןטלעו עכעלדנייפ ייווצ יד ןשיווצ ףמַאק רעד

 -רַאק טימ ןסָאלשעג טָאה ַאקלומָאג סָאװ ,םולש םעד ץָארט ,ןָא
 ,יקסנישיוו לַאניד

 ב

 ןשיטסינומָאק ןיא עירעּפמיא עשידרערעטנוא יד
 ווַאכָאמסנעשמ

 ןטקילפנָאק עטספרַאש יד ןופ טָאטש יד זיא ווָאכָאטסנעשט

 -נרירעּפסָארּפ ַא זיא סע .ןלוּפ ןקיטציא ןיא ןכורּפשרעדיװ ןוא

 עשימָאנָאקע עטריזילַארטנעצ יד רעכלעוו רעביא ,טָאטש עקיד

 זיא סע עכלעוו םיוק טָאה םישזער ןשיטסינומָאק ןופ ןישַאמ

 .רדס ןשימָאנָאקע םענעגייא ריא ךיז טָאה ווָאכָאטסנעשט .הטילש

 ַא טריטסיזקע לדנַאה ןוא עירטסודניא רעשהכולמ רעד ןבענ

 -רערעטנוא ןָא ןעייג סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עטַאוירּפ ןופ ץענ
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד טָא ןיא .רַאבַאכ ןופ ףליה רעד טימ שיד

 -דַא ןוא רעשיאיײטרַאּפ רעד טשימרַאפ זיא עימָאנַאקע-טיּפָארּפ

 -עירטסודניא רעדנסקַאװ רעד ןופ טַארַאּפַא רעוויטַארטסינימ
 ,טָאטש

 -ַאטעמ רעד ןופ רעטנעצ רעקיטכיוו ַא זיא ווָאכָאטסנעשט

 -לָאטש רעװָאכָאטסנעשט יד ,ןלױּפ ןיא עירטסודניא רעשיגרול

 -טייוצ יד זיא טורעיב װוַאלסעלָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא יירעסיג
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא קירבַאפ-לָאטש רעד ךָאנ ,ןלױּפ ןיא עטסערג

 ,אטוה ַאװָאנ טָאטש-לעדָאמ רעשיטסינומָאק רעיינ רעד ןיא ןינעל

 -יוב ןופ עיצקודָארּפ רעד ןוא סנבורג יד רעסיוא .עקָארק ןבעל

 -ליטסקעט עכיירלַאצ ךיוא וָאכָאטסנעשט טָאה ןלַאירעטַאמ
 ,ןקירבַאפ

 -ָאטסנעשט רעכלעוו טימ ,טעטירעּפסָארּפ עשימָאנָאקע יד

 טמוק ,ןלוּפ ןיא טעטש עלַא ןשיווצ םַאנסיוא ןַא טציא זיא ווָאכ

 עכלעוו ןיא ,ןטַאטשרַאװ עטַאװירּפ ץענ רעסיורג רעד ןופ רעבָא

 ןסקיפיצורק :ןעלקיטרַא עזעיגילער טעברַאעגסױא ןרעוו סע

 -.טעבעג ,טכיל ,רעטכייל ,ןלערק ,רעדליב עקילייה ,תועימק

 ןרעוו סָאװ ,רעמייב-טכַאניײו רַאפ ןעגנוריצַאב ןוא ךעלכיב
 -ַאֹּפ יד רַאפ סרעדנוזַאב ,דנַאלסיוא ןייק טריטרָאּפסקע וליפַא

 ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןרעװ טרָא ןפיוא .עקירעמַא ןיא ןקַאל
 .סעקינלגר-הלוע ןענָאילימ יד ךרוד טפיוקעג

 -יוב יד ףיוא ןוא סרעלעק יד ןיא ךעלקירבַאפ עבלעז יד
 ןעניפעג סע ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ יוו טקנוּפ ואוו ,רעמיד

 ,ךעלגיוו:רעדניק ןוא ןטעב יד ןבעל ןטַאטשרַאװ יד טציא ךיז

 -יצ עקיליב :גייצליּפש םינימ ענעדיישרַאפ ךיוא ןריצודָארּפ



 וו ַא כָאטסנע ש ט 100
 מינוט טאקע ועוד ערטער טעג עק קעגענער נעט האק עקל עק העט אבער עט עקנעענעעעאעגטאטט

 ךיוא יו ,ךיורבעג-זיוה ןרַאפ ןטייקיניילק עוויטַארָאקעד ,גנור

 ץלָאה ,קיטסַאלּפ ,רעדעל ,לַאטעמ ןופ ןעלקיטרַא-עירעטנַאלַאג

 ,ןייטש ןוא

 זיא סָאװ ,"גרעבנערינ עשילױּפ, סָאד זיא וװָאכָאטסנעשט

 -ילער ןופ עיצקודָארּפ רעד טימ טמירַאב ,רעטרעדנוהרָאי טניז

 טעמכ ןיוש טציא רעבָא זיא סע .גיײצליּפש ןוא ןעלקיטרַא עזעיג

 ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס םייב זַא ,ןסעגרַאפ יװ

 לייוו ,רַאפרעד "גרעבנערינ עשידיי סָאד , ןפורעג ווָאכָאטסנעשט

 -נעשט רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג ךעלטנגייא ןענייז ןדיי

 -גיא רעד ןופ רענָאיּפ רעד .עירטסודניא-גייצליּפש רעוװָאכָאטס

 ןופ רעקָאט ַא ,היעש 'ר ,דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא עירטסוד

 טָאה היעש 'ר .רעלטסניק רעטבַאגַאב ַא ,םינּפַא ,רעבָא ,ךַאפ

 -עמ טצינשעג ץלָאה ןופ טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ןביױהעגנָא

 -ַאמ רעװָאכָאטסנעשט יד טלעטשעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,ןענָאילַאד

 טּפַאכעצ לענש ןרָאװעג ןענייז ןענָאילַאדעמ עקיזָאד יד .ענָאד

 -שיסקָאדָאטרָא דָארג סָאד ןוא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ליפ ןוא

 עזעיגילער-ךעלטסירק ןריצירבַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,עמורפ

 יד לייו ,ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד .ןעלקיטרַא

 -רַאסיױא עשידיי יד ףיוא םרח ַא טגײלעגפיורַא טָאה עכריק

 .ןעגנוטעב

 עשידיי וצ זיולב טצענערגַאב רעבָא ךיז טָאה םרח רעד

 -רַא עקיליה טימ לדנַאה םוצ טשינ רעבָא ,ןעגנוטעברַאסיוא

 יד .טנעה עשידיי ןיא ןבילברַאפ רעטייוו זיא סָאװ ,ןעלקיט

 -גייווצרַאפ-טיירב ַא וצ רעבירַא ןַאד ןענייז ןדיי רעוָאכָאטסנעשט

 -דנַאה עשידיי רעװָאכָאטסנעשט .גייצליּפש ןופ עירטסודניא רעט

 -ַאב וצ ךיז ידכ ,גרעבנערינ ןייק ןרָאפעג טּפָא ןענייז רעקרעוו

 -ליּפש רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא עטסיינ יד טימ ןענעק

 .טרעסעברַאפ ךָאנ ןלַאפ ליפ ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,עירטסודניא-גייצ

 -ילער טימ לדנַאה רעד ןוא גייצליּפש ןופ עיצקודָארּפ יד

 עשידיי ןיא סנטסיימ ןענופעג ָאזלַא ךיז טָאה ןעלקיטרַא עזעיג

 ,גירק ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןעגנַאגעגנָא ױזַא זיא סָאד .טנעה

 סע ןכלעוו ךרוד ,רַאװלוב-טּפיוה רעװָאכָאטסנעשט ןפיוא וליפַא

 -רעמ יד ןבָאה ,"גרַאב ןקיטכיל, םוצ סעיסעצָארּפ יד ךיז ןעיצ

 טגָארט סָאװ ,סַאג עקיזָאד יד .ןדיי וצ טגנַאלַאב ןטפעשעג טייה

 ןדיי ןבָאה ,"ַאירַאמ רעקילײה רעד ןופ עיײלַא; :ןעמָאנ םעד

 "רעשידיי; רענעגייא ןַא טיול ןוא ?עײלַא יד , ןפורעג ךַאפנייא

 ָצײלַא עטשרע :ןלייט יירד ןיא טלייטעגנייא יז עיפַארגָאּפָאט

 טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי .עײלַא עטירד ,עײלַא עטייווצ

 ןסערדַא יד ןבירשעג ױזַא עקַאט ןבָאה ,ןעײלַא עקיזָאד יד ףיוא

 גנורעדנע *עשידיי, יד טנעקרענָא טָאה טסָאּפ עשיליוּפ יד ןוא
 .סַאג רעד ןופ

 -ַאב רעד ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טנזיוט ףניפ רעכעה יד

 וָאכָאטסנעשט ןייק טרעקעגמוא ךיז ,1945 רָאי ןיא ,גנואיירפ

 טכַאמעג טשינ וליפַא ןבָאה ,ןרעגַאל-ןפַאלקש עקימורַא יד ןופ

 ייז .ןעמָארק ערעייז ןעמענוצּפָא קירוצ ךוזרַאפ ןטסדנימ םעד

 -עּפָאָאק ןוא ןקירבַאפ עשהכולמ יד ןיא ןטעברַא קעװַא ןענייז

 ,ןטמַא ףיוא ךיוא ןוא ןוויטַאר

 קיטכיר ןבָאה ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ענעבילבעג-ןבעל יד

 רעד זיא םישזער ןשיטסינומָאק ןרעטנוא דָארג זַא ,טצַאשעגּפָא

 טימ טקעמש סָאװ .,ןינע ןַא ןעלקיטרַא עזעיגילער טימ לדנַאה

 ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא ךריק יד לייוו ,רַאפרעד ,רעייפ

 "רַאפ ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי ןכלעוו ןיא ,םישזער ןגעק ףמַאק

 "עד ןבָאה ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד .סעיציזָאּפ עקידנריפ ןעמונ

 -ילער טימ לדנַאה םעד וצ טרירעגוצ טשינ ךיז רעמ רעביר

 -טסירק יד ןריצודָארּפ ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןעלקיטרַא עזעיג
 זיולב ןַארַאפ װָאכָאטסנעשט ןיא זיא טציא .,ןטייקילייה עכעל

 ערעייט ןופ לקירבַאפ ַא טָאה רעכלעוו ,דמושמ .ַא ,דיי ןייא
 ,םימלצ ענרעבליז

 -ָאמ-הכולמ ןשיטסינומָאק ןלַאטָאט ןופ ןרָאי יד ןיא ןליפַא

 ןיא ןבָאה עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ טיבעג ןפיוא לָאּפָאנ

 ןטַאטשרַאװ ןוא ןעמָארק עטַאװירּפ טריטסיזקע ווָאכָאטסנעשט

 יד ןעמוקַאב וצ ידכ .גיײצליּפש ןוא ןעלקיטרַא עזעיגילער ןופ

 -ןַא ןוא ןברַאפ ,ימוג ,רעדעל ,לַאטעמ יװ ,ןפָאטש-יור עקיטיונ

 ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעילַאקימעכ ערעד

 טזומעג ןטַאטשרַאװ יד ןופ רעמיטנגייא יד ןבָאה ,הכולמ רעד

 זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה סָאד .הבנג ןוא לגומש וצ ןעמוקנָא

 ךיז ןבָאה ןעלקיטרַא עזעיגילער יד ןופ עירטסודניא רעד םורַא

 עשירעכערברַאפ ןוא ןענױשרַאּפ-טלעוורעטנוא ןעלמַאז ןעמונעג

 -רעטנוא ךיז ןעגנונױלַאב עטעפ רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע

 ןפָאטש-יור עקיטיונ יד ןלעטשוצוצ ןעמונעג

 -ילױטַאק עװקסָאמדָארּפ רעד ןופ ךעלקירבַאפ יד זיולב

 רענעזעוועג רעד זיא רעריפ סנעמעוו ,"סקאּפ, גנוגעווַאב רעש

 ןעמוקַאב טָאה ,יקצעסַאיּפ װַאלסעלָאב ,טסיסַאר ןוא טסישַאפ

 עיצקודָארּפ רעד רַאפ ןפָאטש-יור גונעג ,רעטייוו טמוקַאב ןוא

 רעבָא ןלעטש ךעלקירבַאפ "סקאפ/, יד ,ןעלקיטרַא עזעיגילער ןופ

 -ַאװירּפ רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ לטירד ַא זיולב רָאפ ךיז טימ

 ףעלקיטרַא עזעיגילער ןופ עירטסודניא רעט

 ןוא ,עירטסודניא "עשידרערעטנוא , עקידנסקַאוװ:-לענש יד

 ןליוהרַאפ ןביילברַאפ טנעקעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה ,לדנַאה

 ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ןעוו ,סרעדנוזַאב ,טייקכעלטנפע רעד ןופ

 יד ןיא סנכערברַאפ ןוא טײקנסַאלעגסיױוא ןופ ןלַאפ יד ןרעמ

 -נַאקס עכיײירלָאצ יד ןיא .םיריבג ענעמוקעגפיוא יד ןופ ןזיירק

 ןענייז ,רעטקַארַאכ ןטנַאקיּפ ַא רָאג ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאד

 ןוא טכַאמ רעלַאקָאל רעד ןופ עטמַאַאב עכיוה ןעוועג טשימרַאפ

 .ןרַאנָאיצקנופ -יײטרַאּפ

 שממ ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא ןלַאדנַאקס עקיזָאד יד ןיא

 ןופ טנורגּפָא ןַא ,עיצקעטָארּפ-החּפשמ ןופ ץענ עכעלביולגמוא ןַא

 -ײצילָאּפ יד טכַאמעג-טשינוצ טָאה רָארוקָארּפ רעד .םזיטָאּפענ

 ,רעמענרעטנוא עלַאגעלמוא יד ,םיבורק ענייז ןגעק סעגַאלקנָא
 -סױרַא טָאה רעטכיר ַא .רעדעל ןוא לָאטש ןופ סרעלגומש רעדָא

 רעכלעוו ,ןיזוק ַא סנייז ןגעק לייטרוא-סגנואיירפַאב ַא ןבעגעג

 ןופ טייק עצנַאג ַא ױזַא ןוא ,ןדנָאפ עשהכולמ טדנעוושרַאפ טָאה

 ןשידירוי ןוא ןויטַארטסינימדַא םעד ןיא עציטש רעקיטייזנגעק

 -ייטש-טוג ןעוועג עלַא ןענייז ייברעד .טָאטש רעד ןופ טַארַאּפַא

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדילגטימ עקידנע

 -לעוו ,יקסרַאכוק ןַאי טסילַאנרושז רעװָאכָאטסנעשט רעד
 עירעס ַא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא ,1955 רָאי ןיא ,טָאה רעכ

 ןייז ןיא ?עירעּפמיא; רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו ןשזַאטרָאּפער

 -נָאק רעד ןופ ףרואוורָאפ ןפרַאש ַא ןעמוקַאב טָאה ,טָאטש-םייה

 -רָאפ םעד ןופ ןוויטָאמ יד ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיסימָאק-לָארט

 ןשטנעמ יד ןריקסַאמעד םעד ךרוד זַא ,ןעוועג ןענייז ףרואוו

 סע טָאה רעטרעוװו ערעדנַא טימ .;ײטרַאּפ יד טצומשַאב טרעוו

 קידנעטשלופ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןענייז שיטילָאּפ זַא ,ןסייהעג

 עלעיצנַאניפ ןוא עכעלטפַאשטריו ערעייז ןוא גנונעדרָא ןיא

 ,גנוטיײדַאב עּפַאנק ַא רעבירעד ןבָאה ןעיירעלדניווש

 ןעוועג זיא ןשזַאטרָאּפער סיקסרַאכוק ןופ דלעה-טּפיוה רעד

 "נַאקס רעד .יקסנישוקלַאק "גינעק-ןזייאק רעװָאכָאטסנעשט רעד

 ןעיירעלדניווש ןוא ןטפעשעג-לגומש עקינָאילימ יד םורַא לַאד



 101 װָאכָאטסנעשט םיוא טציא טעז ױזַא טָא

 ךָאד זיא סע זַא ,סיורג יֹזַא ןעוועג רעבָא זיא יקסנישוקלַאק ןופ

 סקעז ןעמוקַאב טָאה יקסנישוקלַאק ןוא סעצָארּפ ַא וצ ןעמוקעג

 םעד טרידיוער רעבָא טָאה טכירעג עטסכעה סָאד .הסיפת רָאי

 זיא םעד ךָאנ ץרוק .ןטגָאלקעגנָא םעד טײרפַאב ןוא לייטרוא

 ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ןרָאװעג יקסרַאכוק טסילַאנרושז רעד

 -נעשט ןיא קעװַא ןַאד זיא טסילַאנרושז רעטעדנואוורַאפ רעד

 ,עטרַאק:ײטרַאּפ ןייז ןבעגעגּפָא ןוא טעטימָאק:יײטרַאּפ רעװָאכָאטס

 זיא רוזנעצ עשיטסינילַאטס יד טשרעהעג טָאה סע ןמז-לכ

 -רעטנוא ןרָאװעג סערעפַא רעװָאכָאטסנעשט יד ןגעוװ סעיינ יד

 ליױמ וצ ליומ ןופ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיולב זיא ןוא טקירד

 .ןעעפַאק יד ןיא ןוא ןרַאב יד ןיא

 ןוא ןעלקיטרַא טימ לופ עסערּפ עשיליוּפ יד זיא טנייה

 סלַא טנכײצַאב טרעוו סָאװ ,וָאכָאטסנעשט ןגעוו ןשזַאטרָאּפער

 ."תחדנה ריע; ןַא סלַא ,"טנורגרעטנוא ןשימָאנָאקע ןופ רעטנעצ,

 רעד ןופ טסעג עשיטסילַאנרושז טפָא טָאה װָאכָאטסנעשט

 יד ,ןלוּפ ןיא ןרעטנעצ-עסערּפ ערעדנַא עלַא ןוא טָאטשטּפױה

 ןופרעד סיוא רעבָא ךיז ןכַאל ןטנַאלוקעּפס רעװָאכָאטסנעשט

 -עג ןרעוו סָאװ ,ןטפעשעג עלעקנוט ערעייז טימ ןָא ןעייג ןוא

 ןוא ןעקנעש יד ןיא טכיל ןשירטקעלע ןקידנעדנעלב םייב ןסָאלש

 -רַאפ ןרעוו סעיצקַאזנַארט עקינַאילימ יד ואוו ,ןענַארָאטסער

 .ןפנָארב ןענָאלַאג טימ ןסָאג

 זיא רָארעט:ײצילַאּפ ןטספרַאש ןופ עכַאּפע רעד ןיא וליפַא

 -נעשט יבגל קיטכעממוא ןעוועג םישזער רעשיטסינומָאק רעד

 עקיזָאד יד ןלעטש סָאװ ,תוביס ייר ַא בילוצ סָאד ןוא ווָאכָאטס

 ששידירוי ,עשימָאנָאקע יד ןופ ןעמַאר יד רעסיוא קעװַא טָאטש

 .םישזער ןופ סעיצַאלוגער עשיאיײצילָאּפ וליפַא רעדָא

 ןכעלרעי ַא טָאה ןעלקיטרַא עזעיגילער ןופ עירטסודניא יד

 ,עירטסודניא ןַא זיא סָאד רעבָא ,סעטָאלז ןדרַאילימ ןופ ץַאזמוא

 רעד ןופ ןטעטװיטקַא יד טימ ןדנובעגפיונוצ גנע זיא סָאװ

 -עג ךיז טָאה םישזער רעשיטסינומָאק רעד רעכלעוו טימ ,ךריק

 טימ לופ לָאמ עלַא זיא וװָאכָאטסנעשט .ןסיירוצנייא טשינ ןטיה

 ןופ ץנעװרעטניא רעדעי ןוא דנַאל ןצנַאג ןופ סעקינלגר-הלוע

 עכלעוו רַאפ ,ןעגנוציירפיוא עטסנרע וצ ןריפ ןעק יײצילָאּפ רעד

 ינעשט טלעטשעגקעװַא טָאה סָאד .ךיז טקערש םישזער רעד

 -נוניישרעד וצ טריפעג ןוא עגַאל רערעדנוזַאב ַא ןיא ווָאכָאטס

 רערעדנַא םוש ןייק ןיא ןכיילג ןייק ךיז וצ טשינ ןבָאה סָאװ ,ןעג
 ,ןליוּפ ןיא טָאטש

 ,ןליוּפ ןיא טעטש עטלייצעג יד וצ טרעהעג ווָאכָאטסנעשט

 ןיא .גירק ןרַאפ יו ,רעסערג טנייה זיא גנורעקלעפַאב סנעמעוו

 ָאכָאטסנעשט ןיא גנורעקלעפַאב ענײמעגלַא יד טָאה 1929 רָאי

 טציא .ןדיי 20,000 םורַא ןעוועג ןענייז ןירעד .127,000 טלייצעג

 ןשיוװצ ןוא רעניואוונייא 160,000 רעכעה וָאכָאטסנעשט טלייצ

 .תוחּפשמ עשידיי 60 םיוק ייז

 ,1956 רָאי ןופ עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעשיליוּפ רעד זיב

 לדנַאה ןיא ןוא קרעװדנַאה ןיא וויטַאיציניא עטַאוירּפ יד ןעוו

 -נעשט ןיא ךיז ןבָאה ,ןטָארעגסיוא ןצנַאג ןיא טעמכ ןרָאװעג זיא

 ךָאנ רָאי ַא ,ןטַאטשרַאװ-רעקרעװדנַאה 795 ןענופעג ווָאכָאטס

 -לעיציפָא יד ןופ לָאצ יד זיא שינערעקרעביא-רעבָאטקָא רעד

 לָאצ עתמא יד .1442 זיב ןגיטשעג ןטַאטשרַאו עטרירטסיגער

 ןלַאגעל ַא ןופ רעמיטנגייא רעדעי לייוו ,רעסערג ליפ רעבָא זיא

 -ליּפש רעדָא ןעלקיטרַא עזעיגילער טריצודָארּפ סָאװ ,טַאטשרַאװ

 -רַא עכלעוו ,רעקרעװדנַאה עכעלטע וצ טעברַא סױרַא טיג ,גייצ

 ענעפורעג-וזַא יד ןענייז סָאד .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןטעב

 -ַאולּפסקע ןפוא ןכעלקערש ַא ףיוא ןרעוו סָאװ ,?סעקינּפולַאכ,

 טשינ ןענעק סעכָאלעמלַאב עקיזָאד יד סָאװ ,םעד בילוצ .טריט

 םענעגייא ןפיוא ןטעברַא וצ ידכ ,ןפָאטש-יור ןייק ןעמוקַאב

 -ענרעטנוא יד ןופ ןעניול-ןפַאלקש יד ןעמעננָא ייז ןזומ ,ןובשח

 -ַאב ןוא ןלַאנַאק-לגומש עטריזינַאגרָא-טוג ןבָאה עכלעוו ,רעמ

 ,ןקירבַאפ עשהכולמ יד ןופ ןפָאטש-יור עקיטיונ יד ןעמוק

 -ָאטסנעשט רעד ןופ ןלַאטרַאװק עקידכשוח ,עגנע יד ןיא

 עצנַאג ןטעברַא סע .טכַאנ ןוא גָאט ןעמ טעברַא טײקמערָא רעוװָאכ

 עטעבנגעג .ךעלקינייא ןוא סעבָאב -- תורוד עכעלטע ,תוחּפשמ

 ,ןװרעסנָאק ןופ סעקשוּפ רעדָא ןקירבַאפ עשהכולמ ןופ ןכעלב

 ןיא םיבורק ערעייז ןופ ךעלקעּפ ןיא ןעמוקַאב ןקַאלָאּפ סָאװ

 טימ .ןענָאילַאדעמ ןוא תועימק ןיא טלדנַאורַאפ ןרעוװ ,עקירעמַא

 ןופ דליב סָאד טצנַאטשעגסיױוא ןרעוו ןסערּפ-טנַאה עוויטימירּפ

 עקילייה ערעדנַא ןוא ?עמַאמ רעקילייה רעװָאכָאטסנעשט;, רעד

 -נַא עשיפַארגָאטָאפ עכיײרלָאצ יד .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ

 ןופ סענעצס ענעדיישרַאפ וצ ןלעטש ווָאכָאטסנעשט ןיא ןטלַאטש

 -ָאטסנעשט ןריזָאּפ רעדליב עקיזָאד יד רַאפ .טנעמַאטסעט םעיינ

 ןענעקרעד רעניואוונייא יד ןעמעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ רעוװָאכ

 .ןעמויטסָאק ןוא םירג םעד ץָארט ,טייקטכייל רעטסערג רעד טימ

 -לגר-הלוע יד ךרוד טפיוקעג טפַאהנסַאמ ןרעוו רעדליב יד

 -עג םישדח:רעמוז יד ןיא זיולב טרעוו לָאצ סנעמעוו ,סעקינ

 -ירָאק יד ןיא טקיטכענ ןעמ .ןָאילימ ןבלַאהרעדנָא ףיוא טצַאש
 רעניואוונייא רעווָאכָאטסנעשט יד ואוו ,ןרעיוט יד ןיא ןוא ןרָאד

 רַאפ ןליפַא .טכַאנ ַא רַאפ סעטָאלז ןעצ וצ ךעלטעב ןעגנידרַאפ
 -ַאב וָאכָאטסנעשט .טלָאצַאב ןעמ טמענ רעסַאװ-קנירט ךַאפנייא
 רָאי ַא סעטָאלז ןָאילימ טרעדנוה עכעלטע ןיײירַא ָאזלַא טמוק

 .טע ךעלטנייוועג ןביילב עכלעוו ,סעקינלגר-הלוע יד ןופ זיולב

 ,טָאטש ןיא געט עכעל

 -ינַאגרָאזעד קידנעטשלופ ןַאד טרעוו טָאטש ןיא ןבעל סָאד

 .ןרַאװלוב ןוא ןסַאג יד ךרוד טסילפ ןשטנעמ ןופ םי רעד .טריז

 -רוג ַא ,לעטָאה ַא ןַאד זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא זיוה סעדעי טעמכ

 יד ןופ רעסַאװ סָאד יו טמָארטש טלעג ןוא הינסכא ןַא ,ךיק

 -ַארטס ןסולפוצ עריא טימ ַאטרַאװ יד :טָאטש ןיא ןכייט ריפ

 ןעמוק טייצ-רעטניוו ךיוא .אקּפָאנָאק ןוא אקנילעצוק ,ָאקמָאד

 סָאד .רעכוזַאב רעטנזיט ווָאכָאטסנעשט ןייק ךָאװ-ףוס ןדעי
 -נייא ןביולרעד ךיז ןענעק עכלעוו ,עכעלגעמרַאפ-רעמ יד ןענייז

 ,ןלעטָאה ערעסעב יד ןיא ןייטשוצ

 יד ןופ ןעמוק וָאכָאטסנעשט ןופ תוסנכה עקירעביא יד

 יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,"גרַאב םענעדלָאג; ןופ ןוא ןקירבַאפ

 רַאפ טצונעג ןרעוו סָאװ ,ןלַארענימ ענעדיישרַאפ ןופ סנבורג

 ןוא עיצקודָארּפ-רעקוצ רעד רַאפ ,לָאטש ןופ עיצקודָארּפ רעד
 טלעטש "גרַאב רענעדלָאג, רעד .גנוקיטסימַאב רעכעלטסניק רַאפ

 סָאװ ,רעניײטש-דמַאז עטרילָאק ןוא עסייוו עטסרעייט יד וצ ךיוא

 ןעוו ,טציא סרעדנוזַאב ,ןקעווצ-יוב רַאפ טכוזעג קרַאטש ןרעוו

 יוב ןרַאפ ןעגנוצענערגַאב יד ןרָאװעג טרעדלימעג ןענייז סע
 ,רעזייה עטַאווירּפ ןופ

 ןרעוו ?גרַאב םענעדלָאג; רעװָאכָאטסנעשט ןופ רענייטש יד

 רַאפ סעליוו עטַאוירּפ יד רַאפ ןלױוּפ ץנַאג רעביא טפיוקרַאפ

 -ַארטנעצ סלדנַאה ןוא ןקירבַאפ עשהכולמ יד ןופ ןרָאטקעריד יד

 רַאפ רקיע רעד ןוא רעלטסניק ,רעליּפשיוש ,רעביירש רַאפ ,סעל
 ןוא עירטסודניא רעטַאװירּפ רעד ןופ םיריבג ענעמוקעגפיוא יד

 ןפיוא ןעײרעקַאה-ןייטש עשהכולמ יד ןופ רענייטש יד .לדנַאה

 םענופ ןעלקיטרַא יד וצ ךיוא ןעגנַאלַאב "גרַאב םענעדלָאג;

 ןרַאלָאד ןיא טלָאצ ןעמ עכלעוו רַאפ ,לגומש "ןשידרערעטנוא;

 -ָאטסנעשט ןיא ןענייז סָאװ ,ךעלרעגייז עשירַאציײװש ןיא רעדָא
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 ,עטולַאו עשידנעלסיוא ןימ ַא ווָאכ

 רעקיטכיל, רעד טרָאפ רעבָא זיא רצוא-דלָאג רעתמא רעד

 טגניד טרָאד .ענָאדַאמ עטמירַאב יד ךיז טניפעג סע ואוו ,"גרַאב

 ןלופ םעד ןלָאצ סעקינלגר-הלוע ןענָאילימ יד .טשינ ךיז ןעמ

 ןוא םימלצ יד רַאפ ,ךעלכיב-טעבעג ןוא תועימק יד רַאפ זיירּפ

 ענעדיישרַאפ יד רַאפ טנַאה רעטיירב ַא טימ ןביג ןוא ןלערק
 .טירש ןוא טירט ףיוא טרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעקשוּפ-הקדצ

 ג

 ? וָאכָאטסנעשט ןשידיי ןופ ןבילבעג זיא סָאװ

 ?ַאינָאלַאּפ, לעטָאה ןיא ןעמוקעג טנוװָא תבש ןיב ךיא ןעוו

 -עג רימ ןעמ טָאה ,רעמיצ ַא טגנַאלרַאפ ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא
 -ַאב בָאה ךיא רעבָא רָאנ יו .ןעמונרַאפ זיא ץלַא זַא ,טרעפטנע

 רעטלַאװרַאפ-לעטָאה רעד טָאה .,סַאּפ רענַאקירעמַא ןיימ ןזיוו
 -רעּפ ןוא םינּפ ןרעיוז ןייז ףיוא לכיימש ַא ןגיוצעגפורַא ךיילג

 ןסיורג ןטרילבעמ-לופקַאמשעג ַא ןיא טריפעגניירַא ךימ ךעלנעז

 ןעק ןעמ סָאװ ,ןטייקכעלמעװקַאב ענרעדָאמ עלַא טימ רעמיצ

 ךיא .עשרַאװ ןיא ןלעטָאה עטסעב עמַאס יד ןיא וליפַא ןעז םיוק

 ןַא זיא ווָאכָאטסנעשט זַא ,זײװַאב ַא ןעמוקַאב רעדיוו ָאזלַא בָאה

 -אב רעשיטסינומָאק רעקיסעלכַאנ רעד ןופ טייוו ,טלעוו ערעדנַא
 -ָאה רעװָאכָאטסנעשט רעקיזָאד רעד ךיוא םגה ,טײקשיטַאבעל

 ,לָארטנָאק רעשהכולמ רעטנוא ךיז טניפעג לעט

 לעטָאה ןופ ןַארָאטסער ןיא טקרעמַאב ךיא בָאה עבלעז סָאד

 רעמ ןוא רעכייר ןעוועג זיא עטרַאק-זייּפש יד ואוו ,?ַאינָאלָאּפ,

 ָאד ןעמ טָאה רענלעק ןפיוא ךיוא .עשרַאװ ןיא יוװ ,טריניפַאר
 -ַאטסער עטסעב יד ןיא יװ ,גנַאל ױזַא ןטרַאװ טפרַאדעג טשינ

 לַאזסע רעד סָאװ ,םעד ץָארט ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןענַאר

 ,?ַאינָאלָאּפ , ןַארָאטסער רעד רָאנ טשינ .טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא
 ןופ ןרַאב ןוא ןענַארָאטסער ערעדנַא רעקילדנעצ יד ךיוא רָאנ

 -עג ןעוועג טנװָא ןקידתבש םעד טָא ןיא ןענייז ווָאכָאטסנעשט

 ןסַאג יד ףיוא ןעזעג ןעמ טָאה רעריצַאּפש רעטנזיוט ןוא טקַאּפ

 רעקילייה רעד ןופ עיײלַא; יד .סָאניק ענעטכױלַאב-לעה יד םורַא
 ךימ טכיל ןקידנעדנעלב ןוא גנוגעװַאב ריא טימ טָאה "ַאירַאמ

 .ייוודָארב רעקרָאי וינ רעזדנוא ןיא טנַאמרעד

 סע ואוו ,ןסַאג יד ןעוועג רעבָא ןענייז טיוט ןוא רעטצניפ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא תוחּפשמ עשידיי קילדנעצ עכעלטע יד ןבעל

 עשידיי ענעסָאלשעג-בלַאה יד ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סע ואוו ןוא

 סַאג ַאקסרוגָאנסַאי ףיוא בולק רעשידיי רעד .סעיצוטיטסניא
 עטַאוירּפ יד ןעוועג זיא סָאד ,ןסָאלשעג ןעוועג זיא ,26 רעמונ

 ןופ רעמיטנגייא ,טנַאקירבַאפ-ליטסקעט ןשידיי םעד ןופ עליוו

 הנמלא סנעמעוו ,שטיוװָאקרַאמ טנומגיז ,קירבַאפ-"ןישַאנג, רעד

 -נעל ַא ןיב ךיא יו םעד ךָאנ .עקירעמַא ןיא טציא ךיז טניפעג

 ,עליוו יד םורַא טלגניר סָאװ ,ןטרָאג ןיא ןענַאטשעג עלייוו ערעג

 -סוּפ רעד ףיוא ןרעטמַאל םעד ןופ טכיל ןכַאװש ןיא ךיא בָאה

 ןופ טפירשפיוא ןשידיי ןטימ לדליש סָאד ןעזרעד סַאג רעט

 -ירָא יד טקרעמַאב ךיוא ןֹוא דנַאברַאפ ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק

 זיא סָאװ ,לצַאלַאּפ ןלופקַאמשעג םעד ןופ רוטקעטיכרַא עלעניג
 .ןזָאלעגּפָא שּפיה ןיוש רעבָא

 יד ןופ טקנוּפ-ףערט רעקיצנייא רעד זיא זיוה עקיזָאד סָאד

 קירוצ רָאי ַא טימ זיב .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ענעבילברַאפ

 -ענרעטנוא-רוטלוק ןעמוקרָאפ טנוװָא תבש ןדעי ָאד ךָאנ ןגעלפ

 ץלַא ןרָאװעג ןעגנומענרעטנוא יד ןענייז רעבָא סנטצעל .ןעגנומ
 ןַא ןַאמרעדעל .מ ,בולק ןופ רַאטערקעס רעד ןוא רענעטלעז

 "וצ ,לארשי ןייק ןיוש ךיז טביילק ,רעוט רעשידנוב רעקילָאמַא

 טמוק ןהעש גָאטימכָאנ יד ןיא זיולב .החּפשמ ןייז טימ ןעמַאז

 -טע ןוא רעדניק עשידיי 12-10 ןופ עּפורג ַא ףיונוצ ָאד ךָאנ ךיז

 .שידיי ןיא ןסַאלק ןָא ןריפ סרעטומ עכעל

 .י רעשידיי רעקידהמחלמירַאפ רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא

 יד ןיא זיא סָאװ ,17 רעמונ סַאג אקטורק ףיוא לוש ץרּפ .ל

 -נעשט ןופ ןדנָאפ יד רַאפ ןרָאװעג טיובעג ןרָאי רעקיצנַאװצ

 ייווצ טציא ךיז ןעניפעג ,עקירעמַא ןיא ףילער רעוװָאכָאטס

 --- ויטַארעּפָאַָאק-רעטסוש ַא ןוא רעדיינש ַא --- ןוויטַארעּפָאָאק

 -וצ .דיי ןייא ןייק וליפַא ןַארַאפ טשינ ןיוש זיא סע עכלעוו ןיא

 ןופ רעמיטנגייא יד סלַא ןבָאה םימעט עשידירוי עסיוועג ביל

 "רָאפ ,טעטימָאק-לוש ןופ רעדילגטימ טרירוגיפ ןינב םעד

 ןבָאה סָאו .,וָאכָאטסנעשט ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ רעייטש

 ןלוש עכעלטלעוו עשידיי יד ןופ גנוגעווַאב רעד וצ טגנַאלַאב

 --- רענייא זיולב ןבילבעג ןבעל זיא ייז ןופ .יָאשיצ;, -- ןליוּפ ןיא

 -נעשט ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ ןַארעטעװ רעד

 ןיא טציא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןַאמרעדעּפ לאפר ,ווָאכָאטס
 -יטקַא ענעדיישרַאפ יד ןופ טפַארק-ביירט יד זיא ןוא עקירעמַא

 -עגנָא טײלסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט ךרוד ןרעוו סָאװ ,ןטעטיוו

 -ַאב עניימ תעב .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא טריפ

 -ַארפ עטשרע רעייז זיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד טימ ןשינעגעג

 ,ןַאמרעדעּפ לאפר ןגעוו ןעוועג עקַאט עג

 ענשטעשזדדַאנ ףיוא להוש רעװָאכָאטסנעשט רעטלַא רעד ןופ

 ,ילאוו ףיוא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןופ .רכז ןייק ָאטשינ זיא סַאג

 ךרוד ןרָאװעג טיובעג טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס םייב זיא סָאװ

 רָאנ ןבילבעג זיא ,םיריבג רעוװָאכָאטסנעשט ענעמוקעגפיוא יד

 דנַאטשוצ-ןברוח םעד ןיא וליפַא .טעלעקס רעטרעיומעג רעד

 -רַא-לּפמעט ןלופטכַארּפ-לָאמַא םעד ןופ םינמיס ךָאנ ךיז ןעעז

 -נײרַא םייב סענָאלָאק עשיכירג ענערַאמרַאמ יד טימ ןינב ןקיט

 ,גנַאג

 ןקיטכיל; ןפיוא ןעוו ,1929 ,רעבמעצעד ןט24 ןופ טנוװָא ןיא

 ןטסנידסעטָאג עכעלרעייפ יד וצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה *גרַאב

 רעד טימ ןשטייד-סקלָאפ רעװָאכָאטסנעשט יד ןבָאה ,טכַאנייװ ןופ
 ,עגָאגַאניס יד ןדנוצעגרעטנוא סענַאגילוכ עשיליוּפ ןופ ףליה

 וו ,םוטכייר ןוא םענרַאפ ריא טימ ןעוועג טמירַאב זיא סָאװ

 ןופ רָאטיזָאּפמָאק ןסיורג םעד ,ןזח ןקירָאיגנַאל ריא טימ ךיוא

 רעב םהרבא ,ןגנמ-לעב ןכעלרעדנואוו ןוא קיזומ עשיגרוטיל

 -וק ןגיל עגָאגַאניס רעבורח רעד םורַא ץַאלּפ ןפיוא .םיובנריב

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ יװ ןוא ןלַאירעטַאמ-יוב סעּפ

 ,זיוה-טרעצנָאק סלַא טיובעגרעביא להוש יד טרעוו

 ןיא ,ימלע:תיב עשידיי סָאד ןבילברַאפ ךיוא זיא סע

 -עיב ווַאלסעלָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא טַאניבמָאק-לָאטש ןופ תונכש

 -עקטנַאה רעטלַא רעד ןופ גנורעטיירבסיוא ןַא זיא סָאװ ,טור

 רערינַאלּפ יד ןבָאה קירבַאפ יד ןעױברעדנַאנַאפ םייב .קירבַאפ

 ןסילשנייא טלָאװעג עשרַאװ ןיא עלַארטנעצ רעשהכולמ רעד ןופ
 יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןימלע-תיב ןשידיי ןופ ןדָאב םעד

 ןרענָאיּפ-עירטסודניא עשידיי רעװַאכָאטסנעשט יד ןופ תובצמ

 -וצסיוא ןגָאלשעגרָאפ וליפַא ןבָאה רערינַאלּפ עשיטסינומָאק יד

 יד .שרעדנַא ץעגרע ןגָארטרעבירַא ייז ןוא רענייב יד ןבָארג

 רעבָא ןבָאה װוָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ רעריפ

 "עג טשינ זיא ןימלע-תיב סָאד ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג
 ,טרירעגנָא ןרָאװ

 ןופ ןינב רעטלַא ןַא ךיז טניפעג סַאג ידלַאבירַאג רעד ףיוא
 סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,הליהק רעװָאכָאטסנעשט רעד
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 -רעביא טפָא ןגעלפ זיוה ןקיקָאטשניײא ןקיזָאד םעד ןיא .שידקה

 ,טחוש רעד ָאד טניואוו טנייה ,.רעלטעב עקידנרעדנַאװ ןקיטכענ

 .ןַאמסדנַאל .א

 ןוא תוברוח ןופ ךעלטשער ןעזעג ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד

 רעד ןיא ןענופעג ָאזלַא ךיז בָאה ךיא .רעזייה עיינ ייז ןבעל

 ןעמוקעגפיוא זיא קירוצ רָאי טרעדנוה ייווצ טימ ואוו ,טנגעג

 -דַאנ ןסַאג יד ןענייז סָאד .ווָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעשידיי רעד

 אקסראצנראג ,(סַאג-עקישז : ןפורעג יז ןבָאה ןדיי יד) ַאנשטעשזד

 אקסווָארימ יד ,קרַאמ רעיינ רעד ,קרַאמטלַא רעד ,(סַאג-רעּפעט)

 -ַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד רעטנוא ואוו ,ןסַאג עבורח ערעדנַא ןוא

 .ָאטעג סָאד ןענופעג ךיז טָאה עיצ

 סעקזייה ענעגיובעצ ,ענרעצליה יד טימ ךעלסעג יד טָא ןיא

 יד ןבירטעגפיונוצ ,1940 רָאי ןופ לירּפַא ןיא ,סיצַאנ יד ןבָאה

 ןופ טנזיוט קיצנַאװצ ךרע ןַא ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט טנזיוט 9

 ,וָאנַאי ,קסמָאדַאר ,ןישָאלַאז ןופ -- ךעלטעטש עקימורַא יד

 ,םיבושי ערעדנַא ןופ ןוא קימָאק

 רעטסוּפ ,רערעטצניפ רעד רעביא טעשזדנָאלבעג בָאה ךיא
 ,וָאכָאטסנעשט ןופ לַאטרַאװק ןטלַא םעד ןיא סַאג רעװעשרַאוו

 -ליטש רעד ןיא ."עינרעבוג , יד ןפורעג לָאמַא ןבָאה ןדיי סָאװ

 ךייט ןופ שיורעג םעד טרעהעג ךיא בָאה טכַאנ רעד ןופ טייק

 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עטשרע יד ןגערב סנעמעוו ייב ,ַאטרַאװ

 יד ןיא ןגעלפ סָאװ ,ךעלעביטש ענרעצליה ןיא טניואוועג ןבָאה
 .ךייט ןקידנזיורב םעד ךרוד טציילפרַאפ ןרעוו סגנילירפ

 ןט13 ןיא טריטסיזקע ןיוש וָאכָאטסנעשט טָאה בושי סלַא

 -ביל; ןופ סנסופוצ לפרעד ןיילק ַא ןעוועג זיא סָאד .טרעדנוהרָאי

 טגיילעג זיא 1717 ןיא טשרע .רעטסיולק ןייז ןוא ?גרַאב ןקיט

 ןיא ,וָאכָאטסנעשט םעיינ םעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג
 ןענייז סָאד .ןדיי עטשרע יד טצעזַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 .סעמשטערק ןופ רעמיטנגייא ןוא רעלדנעה ,סעכָאלעמלַאב ןעוועג

 ךיז טריטַאד טָאטש רעד ןופ ילבפיוא רעלעירטסודניא רעד

 יד ןרָאפעגכרוד זיא וװָאכָאטפנעשט ךרוד ןעוו ,1845 רָאי ןופ

 ןט19 ןופ ףוס םייב .עשרַאװ-ןיוװ :עיניל רעד ףיוא ןַאב עטשרע

 ,טנַאקירבַאפ-ןזייא רעװעשרַאװ רעד טָאה ,1899 ןיא ,טרעדנוהרָאי

 -נעשט ןיא טיובעגפיוא ,דיי רעטדמשעג ַא ,עקטנַאה דרַאנרעב

 -עג ןעגנולשרַאפ זיא סָאװ ,קירבַאפ-לָאטש עסיורג ַא ווָאכָאטס

 -גלָאפרעד םעד ךָאנ .טַאניבמָאק-לָאטש םעיינ םעד ךרוד ןרָאװ

 -נעל ןענַאטשטנַא זיא קירבַאפ-עקטנַאה רעד ןופ גנַאפנָא ןכייר
 -לבעמ יד ,סנוויוא-ךלַאק סנַאמסָארג ,קירבַאפ-עירָאקיצ סרעשט

 קירבַאפ-ןטעּפַאט עטשרע יד ןוא ןהָאק רעדירב יד ןופ קירבַאפ

 וָאכָאטסנעשט ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,דלעפסוקרַאמ ךירנעה ןופ

 -פיוא ךיוא זיא וװָאכָאטסנעשט ןיא ."עינרַאיברַאפ , יד ןפורעג
 ןלױּפ ןיא קירבַאפ-ךעלרעגייז עטשרע יד ןרָאװעג טלעטשעג

 -כיוו ייר ַא טכַאמעג טָאה ,גרעבדלָאג הנינח ,רעמיטנגייא ריא
 -עג טפיוקענּפָא ןענייז ןטנעטַאּפ ענייז ןוא ןעגנודניפרעד עקיט

 ,ןטנַאקירבַאּפ-רעגייז עשירַאציײװש ךרוד ןרָאװ

 עטסנעעזעגנָא עמַאס יד וצ טגנַאלַאב טָאה ווָאכָאטסנעשט
 ,ןשימָאנָאקע ןופ ןטיבעג ליפ ףיוא ןוא ןליוּפ ןיא תוליהק עשידיי
 םעד ןעמונרַאפ ווָאכָאטסנעשט טָאה ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןלַאיצָאס
 ןקיברַאפליפ םעד ןופ .תוליהק עלעטימ יד ןשיװצ ןָאנביוא
 זיולב ןבילברַאפ ןענייז ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל ןשידיי ןכייר
 ,םינמיס עקיטשינ

 ןשידיי ןבורח ןרעביא ןעוו ,1945 רָאי ןופ גנילירפ ןיא

 -רָאפ רעקידנטולב רעד ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןלױּפ ןיא בושי

 עטסערג יד סלַא טקעלּפטנַא ךיז וָאכָאטסנעשט טָאה ,גנַאה

 רעכעה יד .,ווַאלצָארוװ ןוא שזדָאל ךָאנ ,ןליױּפ ןיא הליהק עשידיי

 ןופ ןוא ןרעגַאל יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ ,ןדיי 0

 טימ ץרָאּפָארּפ רעד טיול ןבָאה ,ןשינעטלעהַאב עשידרערעטנוא

 ןיא יו ,ןדיי עטעװעטַארעג לָאצ עטסערג יד טלעטשעגרָאפ ךיז

 וָאכָאטסנעשט ןיא .הליהק רעשידיי רערעדנַא זיא סע רעכלעוו

 .עשרַאװ ןיא יו ןדיי רעמ ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה

 -ַאב ןדיי ענעמוקעגקירוצ יד רַאפ טָאה טכַאמ עלַאקָאל יד

 -פיוא קירוצ זיא סע .םינינב עשלהק ענעבילברַאפ יד טיירפ

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .לוש ץרּפ .ל .י יד ןרָאװעג טבעלעג
 -עגנייא ןענייז סע ןוא זיירק רעשיטַאמַארד ַא ,בולק-רוטלוק

 טָאה ץלַא סָאד .ןוויטַארעּפָאָאק עשידיי ייר ַא ןרָאװעג טלעטש

 ןרָאװעג לשנש זיא ווָאכָאטסנעשט .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבָא

 יד ןשיוװצ טסעמרַאפ ןשינַאטיט םעד ןיא רעטנעצ רעשיטירק ַא

 -ער רעשיטסינומָאק רעד :ןלױּפ ןיא תוחוכ עמערטסקע ייווצ

 עשילױטַאק יד ןוא טַארַאּפַא-ײצילָאּפ ןקיטכעמ ןייז טימ םישז

 ןופ ןביולג םעד -- ןפָאװ ןרעקיטכעמ ליפ  ַא טָאה סָאװ ,ךריק

 -לעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ טייהרעמ רעדנגעוורעביא רעד

 ,גנורעק

 -קירוצ ערעדנַא עלַא ןיא יו רעלענש ןוא רעירפ ליפ
 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןבָאה ןליוּפ ןיא תוליהק עטבעלעגפיוא

 ,1945 רָאי ןיא ןדיי 5,000 רעכעה יד ןופ .ןרעדנַאװסיױוא ןעמונעג
 -רַאפ ,םישזער-יײצילָאּפ ןופ ףוס םייב ,רעטעּפש רָאי ןעצ ןענייז

 ךָאנ קעװַא לטירד ַא רעכעה זיא ייז ןופ .ןדיי 500 םיוק ןבילב

 וצ ןעמוקעג זיא ַאקלומָאג ןעוו ,געט-רעבָאטקָא עשימרוטש יד
 -יירפ עיינ יד טָאה גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד ןוא טכַאמ רעד

 .ןדיי יד ןגעק לכ םדוק ןצונ ןעמונעג ןטייה

* +  + 

 -ָאטסנעשט ןיא טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,בוטש עטשרע יד

 םוצ עיצַארטסוליא עטסקירעיורט יד ןעוועג רימ רַאפ זיא ווָאכ

 ךיא .הליהק רעשידיי רעלופמור רעקיזָאד רעד ןופ גנַאגרעטנוא
 ,רעזייה עכעלטע ןיא ּפערט ערעטצניפ יד ףיוא טרעטעלקעג בָאה

 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט וצ ןסערדַא טַאהעג בָאה ךיא ןיהואוו

 ןוא ןּפַאלק ןימ ףיױא טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק רעבָא
 רעד ןיא טנפעעג רימ רַאפ ךיז טָאה ריט עטשרע יד .ןעגנילק

 ,8 רעמונ סַאג יקסנישטלַאפ ףיוא ,לַאגעס םייח ןופ גנוניואוו
 ,11 גנוניואוו

 רָאי 16 םורַא ןופ לדיימ גנוי ַא טנפעעג רימ טָאה סע
 ָאטשינ זיא רעטָאפ רעד זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה עכלעוו ,טלַא

 ןעוו .טכַאנייב טעּפש טשרע ןעמוק טעװ רע זַא ןוא םייה רעד ןיא

 -עניא ןופ ךיז טָאה ,ןייגקעװַא םייב ןטלַאהעג ןיוש בָאה ךיא

 "עג טָאה סָאװ ,עמיטש עזעוורענ ,עכַאװש ַא ןגָארטרעד קיניײװ

 ,ןײרַא טמוק ,ןירַא טמוק, : ןפור

 ,ַארָאד ,לַאגעס םייח ןופ יורפ עקנַארק יד ןעוועג זיא סָאד

 -ָאמעגּפָא יד .טייצ רָאי ייווצ רעכעה טעב-וצ ןיוש טגיל עכלעוו

 ןגיוא עקידנעילג ,עטרערטרַאפ עריא טימ יורפ עסַאלב ,עטרעג

 רָאג זיב ןוא טײקמַאזכַאװ ענעטלעז ןזיװעגסױרַא רעבָא טָאה

 .ץנעגילעטניא עטריניפַאר

 עכעלטע טכַאמעג לַאגעס יורפ טָאה גנַאלרַאפ ןיימ ףיוא
 ךיז ןבָאה העש עבלַאה ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ןענָאפעלעט
 -רַאפ ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןופ רעוט עכעלטע טלמַאזרַאפ
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 -רעדעל השמ רַאטערקעס רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,דנַאב

 ,זיוה ןבלעז םעד ןיא טניואוו רעכלעוו ,ןַאמ

 סעומש רעד ןעגנַאגעגנָא זיא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש זיב

 ןוא עקירעמַא ןגעוו ןגַארפ טימ ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ןיב ךיא ןוא

 -עג סָאד ןקנעל טריבורּפ בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .לארשי

 -עג רעפטנע רעד זיא ,ווָאכָאטסנעשט ןשידיי םעד ףיוא ךערּפש

 ןופ לטיּפַאק עשידיי סָאד .ןלייצרעד וצ סָאװ ָאטשינ; :ןעוו

 עשיטסימיסעּפ עקיזָאד יד ןגעק ."ךיז טקידנע ווָאכָאטסנעשט

 סָאד , : טריטסעטָארּפ יורפ עקנַארק יד זיולב טָאה ןעגנוטּפוהַאב

 !ןטסיטעפעד ןענייז סָאד ,רעעז-ץרַאװש ןענייז

 טשינ עקַאט ןבָאה ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עטלמַאזרַאפ יד

 -רעד ןבָאה ייז סָאװ סָאד רעבָא ,ןלייצרעד וצ סָאװ ליפוצ טָאהעג

 ענעבילברַאפ עלַא .םזימיסעּפ רעייז טקיטעטשַאב טָאה ,טלייצ

 יז רַאפ זיא סע זַא ,טגייצרעביא ןענייז ןדיי רעװַאכָאטסנעשט

 דָארג סָאװ ,םעד ץָארט ,ןלױּפ ןיא טפנוקוצ ןייק ָאטשינ רעמ

 רעד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא םישדח עטצעל עמַאס יד ןיא

 רעמ ןלעטשנייא ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ןוא םזיטימעסיטנַא

 ,.גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב עכעלדניירפ

 -רַא .רד טימ טקַאפ םעד טריטיצ רימ ייז ןבָאה ליּפשייב ַא יוװ

 ,לארשי ןייק ןרָאפעגּפָא סנטצעל זיא רעכלעוו ,םולבנעזָאר דלָאנ

 ךיז ןענעגעזעג םייב ןבָאה ןטנעיצַאּפ עשילױּפ עכיײרלָאצ ענייז

 ,טנייוועג שממ םיא טימ

 טָאטש ןיא תוחּפשמ עשידיי ענעבילברַאפ קיצכעז יד ןשיווצ

 -טסירק יד דָארג ןוא רעקלעפרָאּפ עטשימעג טייהרעמ יד ןענייז

 יז ,לארשי ןייק ןרָאפ וצ רענעמ ערעייז ןסיוטש ןעיורפ עכעל

 .קעוַא רעלענש סָאװ ןליוו ןוא םַאזנייא ,טרילָאזיא ןענייז

 ןיא ןדיי קילדנעצ עכעלטע יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 ןקירבַאפ עשהכולמ יד ןיא טקיטפעשַאב זיא ווָאכָאטסנעשט

 -נעצ ַא ןַארַאפ .סעלעטש-עיצַארטכינימדַא עכיוה ףיוא סנטסיימ

 ןרָאטקעריד ןענייז ןדיי עכעלטע .רעקרעװדנַאה עשידיי קילד

 םייח עקַאט ךיוא ייז ןשיווצ .,ןוויטַארעּפָאָאק ןוא ןקירבַאפ ןופ

 זיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ .לַאגעס

 -ָאװדַא ןייא ןוא רָאטקָאד ןייא זיולב ןבילברַאפ ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ,טַאק

 -וצ תוחּפשמ עשידיי ןצכעז ןענייז טייצ רעטצעל רעד ןיא

 עטוג ןעמוקַאב ךיילג ןבָאה ייז .דנַאלסור-טעווָאס ןופ ןעמוקעגקיר

 טכארבעגטימ ןבָאה ייז ןופ עקינייא .רעזייה עיינ יד ןיא תוריד

 -עגקירוצ יד .ןליבָאמָאטיױא ןסָאלשעגנייא ,ןכַאז עלופטרעוו ליפ

 יײז טייג סע ןוא לדנַאה ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןדיי ענעמוק
 ,טוג ץנַאג

 ךיוא ךיז טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא ןטנַאירטַאּפער יד ןשיווצ

 לאומש ,לַאגעס ַארָאד רעקנַארק רעד ןופ לקנָא ןַא ןענופעג

 ןיא טפַאלקשענּפָא טייצ רָאי ןצכעז טָאה רעכלעוו ,םיױבצרַאװש

 טימ טָאה םיובצרַאװש .ריביס ןיא סנבורג-דלָאג עשיטעווָאס יד
 ןיא ,גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ןופ ווירב ַא טכַארבעגטימ ךיז

 -ידלושַאב רעטסיזמוא, רעד רַאפ הליחמ םיא טעב ןעמ ןכלעוו

 םיא טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןפרָאװעג םיא ףיוא זיא סָאװ ,"גנוק

 ןכלעוו טימ ,דלָאג םעד רַאפ ,גנונױלַאב-טלעג ַא ןבעגעג ךיוא
 .רצוא-הכולמ ןשיטעווָאס םעד טרעכיײרַאב טָאה רע

 ןביילברַאפ רעמ טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה םיובצרַאװש

 ןוא לארשי ןייק ןרָאפעגּפָא ךיילג זיא רע .ווָאכָאטסנעשט ןיא

 לרעטכעט עקירָאי-טכַא סָאד ךיז טימ ןעמונעגטימ ןליּפַא ךָאנ

 .עצינעמילּפ רעקנַארק ןייז ןופ
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 דנַאטשּפיוא ןופ ןדלעה יד טימ --- "גרַאב ןקיטכיל ןפיוא;
 ןזױּפ ןיא

 ךיא ןיב ,ןעיולב ןעמונעג טָאה סע רָאנ יו ,גָאטרַאפ גָאטנוז

 ַא ןוא לעטָאה ןיא רעדורעג ַא ךרוד ןרָאװעג טקעוועגפיוא

 רעד ןופ ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,טירט ןופ ךליהּפָא ןקידרדסכ

 טליײאעג סעקינלגר-:הלוע עשילױטַאק עמורפ ןבָאה סָאד .סַאג

 ןקיטכיל; ןפיוא עכריק רעד ןיא טסנידסעטָאג ןטשרע םעד וצ

 עטצעל יד .עדנור ןייז טקידנערַאפ טָאה תעל-תעמ רעד ."גרַאב

 ןופ ןרָאװעג טּפטטשעגסױרַא רענלעק יד ךרוד ןענייז םירוכיש

 לופ ןעוועג ןענייז ןיוש ןוא ןרַאב-לָאהָאקלַא עקידנסילש ךיז יד

 -ָאלשרַאפ ,עסַאלב טימ ןעיורפ ןוא רענעמ ואוו ,ןרַאב-ךלימ יד

 ָאַאקַאק עקידרעסַאו ןימ ַא ןעקנורטעג ןבָאה רעטכיזעג ענעפ

 ןַא טָאה -- סקעבעג עשירפ סָאד, .למעז עטנקירטרַאפ טימ

 ןױוש זיא -- שינרעטיב טימ רימ וצ טגָאזעג קַאילָאּפ רעטלַא

 " .,.ןטניה ןופ טפיוקרַאפ רעדָא ,טּפַאכעגסיױא ןרָאװעג

 עקידנגרָאמירפ יד טשיוטעג לענש ךיז ןבָאה רַאב-ךלימ ןיא

 ,םיבשות רעװָאכָאטסנעשט סנטסיימ ןעוועג ןענייז סָאד .רעכוזַאב

 ןופ טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד .סעכָאלעמלַאב ןוא רעטעברַא

 סָאװ ,טָאטשרָאפ רעטניואווַאב-טכידעג רעד ןופ ןעמוקעג זיא ייז

 רעטצעל רעד) ?שָארג ינטַאטסָא; :ןעמָאנ םענדָאמ םעד טגָארט

 סָאװ ,עמשטערק רעטלַא ןַא ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד .(ןשָארג

 זיא ןוא קירוצ רָאי טרעדנוה רעכעה טימ טריטסיזקע טרָאד טָאה

 עמשטערק רעד ןיא לייױו ,רַאפרעד ןרָאװעג ןפורעגנָא ױזַא

 .ןשָארג ןטצעל םעד ןעקנירטרַאפ םירעיוּפ יד ןגעלפ

 -מערָא עמַאס יד לַאטרַאװק ןקיזָאד םעד ןיא ןעניואוו טנייה

 עכלעוו ,רעטעברַא-רעבעוו סנטסיימ ,רעטעברַא עשילוּפ עטס

 םיוק זיא סָאװ ,שדוח ַא סעטָאלז 1,000 זיב 800 ןופ ןענידרַאפ

 ערעדנַא יד ףיוא .החּפשמ רעניילק ַא רַאפ ןייּפש ףיוא גונעג

 ןלַאפ עטסיימ יד ןיא ."טייז רעד ןופ, ןעמ טנידרַאפ ןבַאגסיוא

 קירבַאפ ןופ ךעלגעטיגָאט ןענעבנג ךרוד ךַאפנייא סָאד טסייה

 וקירטש ןעיורפ יד עכלעוו ןופ ,לָאװ רעדָא לָאװניײב לכליונק ַא

 ןזירּפ עקיליב רַאפ ייז ןפיוקרַאפ ןוא סרעטעווס רעדָא ןקָאז

 ןטעברַא וצ ןשינעביולרעד ןבָאה עכלעוו ,רעקרעװדנַאה יד וצ

 טרעוװ טַאירַאטעלָארּפ רעשיליױוּפ רעטריזינַאגרָא רעד .ךיז רַאפ

 ףיוא ,םעטסיס:הבנג ןופ ץענ רעד ןיא ןגיוצעגניירַא םורַא ױזַא

 ןיא "טנורגרעטנוא; רעשימָאנָאקע רעד ךיז טציטש סע ןכלעוו

 ,ווָאכָאטסנעשט

 רימ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט ערעטלע יד

 ןקיזָאד םעד ןגעוו טלייצרעד ,טײקנטלַאהעגקירוצ םוש ןָא ,ןפָא

 םעד טצונעג הבנג טרָאװ םעד טָאטשנָא ןבָאה ,םעטסיס-הבנג

 -ריטַאנ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יווװ ךיילג ,"ןעמענטימ , קורדסיוא

 "ומָאק םעד רעטנוא רעגייטש-סנבעל םעיינ םענופ לייט רעכעל

 ,םישזער ןשיטסינ

 ערעסערג ַא ןזיווַאב ךיז רַאב-ךלימ ןיא טָאה לָאמַאטימ

 ,םישובלמ עקיטכיצ ,ענייפ ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי עּפורג

 יד וצ טסַארטנָאק ןפרַאש ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ םישובלמ עטעטַאלרַאפ ,ענעגָארטעגּפָא

 -רַאפ ןטַארַאּפַא עשיפַארגָאטָאפ טַאהעג ןבָאה עקינייא .רעטעברַא
 ענרעדעל טנעה יד ןיא ןגָארטעג ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנָאה

 ,סעקעט
 יד ןבָאה רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט יד וצ ץַאזנגעק ןיא

 רעייז ,למעז עטרַאה יד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןעמונעג ןטסירוט
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 תויתוא יד טימ דנַאב-םערָא ןַא ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ,רעריפ

 -דנַאל ןוא קיטסירוט רַאפ טפַאשלעזעג עשיליוּפ) .ק .ט .ט .ּפ

 -ךלימ םענופ רעטלַאװרַאפ םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה (שינעטנעק

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה שיוטסיוא-רעטרעוו ןפרַאש ַא ךָאנ ןוא רַאב

 .רעטוּפ וליפַא ןוא למעז עשירפ

 ןופ עּפורג ַא ןעוועג סָאד זיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו

 ןייק ןענייז עכלעוו ,ןָאזרעּפ 500 רעכעה ןופ גולפסיוא ןסיורג ַא

 יד -- ןזױּפ ןופ גוצ ןלעיצעּפס ַא טימ ןעמוקעג ווָאכָאטסנעשט

 -עגנָא ךעלטנגייא ךיז טָאה ,1956 רָאי ןופ ינוי ןיא ואוו ,טָאטש

 .עוקסָאמ ןגעק טלָאװער רעשיליוּפ רעד ןביוה

 ןעו ,ןעזעגסיוא ןינע רעד רעבָא רימ טָאה ךעלביולגמוא

 עטקילײטַאב עלַא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןטסירוט יד ןופ רענייא

 רעד ןיא ןרעינישזניא ןוא רעטעברַא ןענייז גולפסיוא םעד ןיא
 -ָאקָאל ןופ קירבַאפ יד זיא סָאד .קירבַאפ-יקסלעגעצ רעטמירַאב

 -עג עטשרע יד ןבָאה רעטעברַא סנעמעוו ,ןרָאטָאמ ןוא ןוויטָאמ

 םעניא ןעניול-רעגנוה יד ןגעק קיירטס ַא ןיא ןײגוצסױרַא טגַאװ
 רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןוא ןליוּפ ןשיטסינומָאק

 ןקירדוצרעטנוא קיירטס םעד טריבורּפ טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ

 ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןזױּפ ןופ ןטסירוט עּפורג יד

 געוו ןפיוא זיא ,"גרַאב ןקיטכילא ןפיוא רעטסיולק םוצ טזָאלעג

 -ָארּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז םַאזגנַאל ןוא ןסקַאװעגסיױא רדסכ

 ןופ ןענייז סָאװ ,ןּפורג יד ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה סָאד .עיסעצ

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז טָאטש רעד רעביא ןלעטָאה ענעדיישרַאפ

 .רעטסיולק ןשירָאטסיה םעד ןיא ךוזַאב םעד ןכַאמ וצ ןעמַאזוצ ידכ

 -רעד רימ ןבָאה קירבַאפ-יקסלעגעצ רעד ןופ רעטעברַא יד

 סלַא װָאכָאטסנעשט ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז זַא ,טלייצ

 טבילרעד טשינ טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ
 רעד ןופ גָאטרָאי ןטשרע םעד דובכל גנורעייפ ַא ןענעדרָאוצניײא

 יד ןבָאה רָאפּפָא ןרַאפ .שינערעקרעביא:רעבָאטקָא רעשילױּפ

 םירבק יד ףיוא ןעמולב טגיילעג גולפסיוא ןופ רעמענליײטנָא
 -עג-ינוי יד תעב ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ,םירבח ערעייז ןופ

 ,1956 רָאי ןופ ןשינעעש

 ןיא קירבַאפ-וויטָאמָאקָאל עטמירַאב יד זיא 1946 רָאי ןיא

 ןשילוּפ ןטלַא םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעגנָא ןזױּפ

 ,רעטעּפש רָאי יירד רעבָא ,יקסלעגעצ טילָאּפיה רענָאיצולָאװער

 :ףיוא ןטיברַאפ ןרָאװעג יקסלעגעצ ןעמָאנ רעד זיא ,1949 ןיא

 יד ןבָאה ,1956 ,ינוי ןופ ןשינעעשעג עקיטולב יד תעב .ןילַאטס
 -עמשעצ ,ןטפירשפיוא-ןילַאטס יד ןסירעגרעטנורַא רעטעברַא

 םעד ןבעגעגקירוצ קירבַאפ רעייז ןוא ןטסויב-ןילַאטס יד טרעט
 .יקסלעגעצ :ןעמָאנ ןקידרעירפ

 רעד ןופ גולפסיוא םעד ןיא יצ ,טגערפעג בָאה ךיא ןעוו

 בָאה ,רעדילגטימ :יײטרַאּפ ןַארַאפ ךיוא ןענייז קירבַאפ-יקסלעגעצ

 ,רעדילגטימ:-יײטרַאּפ רָאנ טשינ זַא ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ךיא

 .ןעמוקעג ןענייז ךעלרעמעק:יײטרַאּפ ןופ ןרַאטערקעס וליּפַא רָאנ

 ןַא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ןרַאטערקעס:ײטרַאּפ ערעזדנוא;,

 -ער עלַא וצ רעדניק ערעייז טימ ןעייג --- רעטעברַא רערעטלע
 -ַאמ רעד רַאפ ןעמולב וליפַא ןפרַאװ ןוא סעיסעצָארּפ עזעיגיל
 ,סרעכַאמ עשיטסינומָאק עקיטציא יד ,סיוא ןעעז ױזַא . ..ענָאד

 יז ןבָאה ךימ רעבָא -- .שינרעטיב טימ ןבעגעגוצ רע טָאה --

 -טימ ַא ןעוועג רָאי 27 ןיב ךיא ,ןסָאלשעגסיױוא ײטרַאּפ רעד ןופ

 טָאה -- ?ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ דילג

 .טסורב רעקידרענייב רעד ןיא טּפַאלקעג ךיז טסיופ רעד טימ רע
 ,גנורעייפ יד ןפורעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,רעסעב זיא רשפא;

 ,סייו רעו -- .רעטעברַא רעטייוצ ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה --

 -יגרַאפ-טולב עטסיזמוא ,עיינ וצ ןעמוקעג טשינ טלָאװ סע יצ

 -רעד ןטנעדוטס רעוװעשרַאװ יד ןבָאה סָאװ .ןזיוּפ ןיא ןעגנוס

 לַאנרושז םעד ןסילש ןגעק סעיצַאטסעפינַאמ ערעייז טימ טכיירג

 -וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאטעג ייוו זדנוא טָאה סע ?"וטסָארּפ ָאּפ,

 ןעמ ןעק סָאװ רעבָא ,לַאנרושז ןשירעפמעק ןקיזָאד םעד טכַאמעג

 זומ ןעמ .טולב ןסיגרַאפ וצ ןיז ןייק רעמ טשינ טָאה סע ?ןָאט

 ."טייקכעלקריוו רעשיליוּפ רעד ףיוא ןקוק ןגיוא ערעטכינ טימ

 -עג יד טרעלקעגפיוא זדנוא טָאה רעכלעוו ,רעזייוו-געוו רעד

 ןפיוא ךוזַאב ןקידהעש-ייוצ םעד ןופ ףיולרַאפ ןיא טסעומש

 זַא ,גנוניימ עכעלנע ןַא טקירדעגסיוא ןבָאה ,?גרַאב ןקיטכיל;

 תומולח עשיטנַאמָאר יד ןופ ןעיײרפַאב ךיז זומ קלָאפ עשיליוּפ סָאד

 -ָאעג רעכעלכילגמיא סנלוּפ ןופ טעטילַאער יד ןענעקרענָא ןוא

 .עגַאל רעשיפַארג
 -עג יד טרעלקעגפיוא זדנוא טָאה רעכלעוו ,רעזייווגעוו רעד

 סרעדנוזַאב טָאה ,םערוט ןוא עלעּפַאק ,רעיומ רעדעי ןופ עטכיש

 "עג טימ רעיומ-גנוטסעפ רעקיד רעד ייב ןטלַאהרַאפ ךיז גנַאל

 ַא טריפעג טָאה סע רעכלעוו וצ ,ןרעיוט ענרעזייא עטעווָאק

 טגעלפ סָאװ ,טנורגּפָא ןפיט ַא רעביא קירב-לגנעה ענרעצליה

 וָאכָאטסנעשט ןעוו ,לָאמ סעדעי רעסַאװ טימ ןרעוו טליפעגנָא

 .אנוש ַא ךרוד ןרָאװעג טרעגַאלַאב זיא

 -- טגָאזעג רעזייווגעוו רעד טָאה -- טרָא םעד טָא ףיוא;

 -ָאטסנעשט ןופ סנ; רעד ןעמוקעגרָאפ קירוצ רָאי 200 טימ זיא

 -רַאפ ןכַאנָאמ לפייה ןיילק ַא טָאה ןָאיטסַאב םעד טָא ןופ ."וװָאכ

 ?ײמרַא-עיזַאװניא עשידעווש עסיורג יד ןבירט

 ןבָאה גולפסיוא רענזיוּפ םעד ןופ רעדילגטימ עגנוי עכעלטע

 ןקידצערקַאל םעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עשיסרוקיּפא טכַאמעג
 םעד ןרעדליש םייב טצונעג טָאה רעזייווגעוו רעד סָאװ ,ןושל

 -עג רעבָא ךיא בָאה רעטעּפש עלייוו ַא .?װָאכָאטסנעשט ןופ סנ;

 -עג ךיז םורפ ןוא טינקעג ןבָאה ןטסירוט עבלעז יד יװ ,ןעז

 טימ חלג ַא טָאה רעטסיולק ןופ ףיוה ןקיזיר ןפיוא ןעוו ,טמלצ

 -עצ רעד ןופ סעקינלגר-הלוע עלַא טלקנערּפשַאב רעסַאװ קילייה
 ,קירבַאפ-יקסלעג

 -קרעמ עקיזָאד סָאד ןריפַארגָאטָאפ ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו

 םעצולּפ טייז רעד ןופ זיא ,זַאטסקע-ןסַאמ ןופ דליב עקידריוװ

 ַא טָאה ךיא יצ ,טגערפעג ךימ ןוא חלג רעגנוי ַא ןסקַאװעגסיוא

 -נייא רעד ןעוועג זיא סָאד .סעמַאנפיוא ןכַאמ וצ שינעביולרעד

 ןעוו ,ןלױּפ רעביא עזייר רעצנַאג ןיימ ןופ ךשמ ןיא לַאּפ רעקיצ

 -ַארגָאטָאפ וצ שינעבילרעד ַא ןגעו טגערפעג ךימ טָאה ןעמ

 ןיא רָאנ ,ןקירבַאפ יד ןיא טשינ ,ןזָאכלָאק יד ןיא טשינ .ןריפ

 טָאה "גרַאב ןקיטכילא רעוװָאכָאטסנעשט ןפיוא ףיוה-רעטסיולק

 -עיצעּפס ַא ןָא ,סעמַאנפיוא ןייק ןכַאמ טזָאלעג טשינ ךימ ןעמ

 .שינעביולרעד רעל

 רעד ןופ ןרעינישזניא ןוא רעקינכעט ,רעטעברַא 500 יד ןופ

 קילדנעצ עכעלטע םיוק ןענייז ,ןזיױּפ ןיא קירבַאפ-וויטָאמָאקָאל

 טסנידסעטָאג םוצ ןעגנַאגעג טשינ ןוא ןסיורד ןיא ןבילברַאפ

 רַאטלַא ןטריצַאב-ךייר םעד רעביא ואוו ,עלַארדעטַאק רעד ןיא

 "שמַאמ רעקילייה רעװָאכָאטסנעשט; רעד ןופ דליב סָאד טגנעה

 רעלעניגירַא רעד רעסיוא .טנַאה רעד ףיוא דניק ריא טימ

 םַאנסיוא ןַא טסנוק רעכעלריק רעד ןיא סע זיא קינכעט-ַָאקסערפ

 טעמכ ,עלעקנוט ןבָאה דניק סָאד ןוא ענָאדַאמ יד סָאװ ,טימרעד

 ןטסניד-סעטָאג עכעלרעייפ עלעיצעּפס וצ ,רעטכיזעג עצרַאװש

 -יילק ענעציּפש ןיא ןָאטעגנָא דניק סָאד ןוא ענָאדַאמ יד ןרעוו

 ערעייז ףיוא ןוא רענייטש-לדייא ערעייט טימ טצעזעגסיוא ,רעד
 :םעד ןיא .ןעניורק ענעדלָאג ,עוויסַאמ טצעזעגפיורַא ןרעו ּפעק
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 רַאטלַא םעד ףיוא טלַאפ סָאװ ,טכיל ןופ דנעלבעג ןשילרעטסיוא

 ךיילג ,קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב ,ןערבַאלעדנַאק עכיוה יד ןופ

 ,ןטלַאטשעג עקידעבעל ןעוועג ןטלָאװ דניק ןטימ ענָאדַאמ יד יו

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב יד ןעוועג עקַאט ןענייז סָאד

 ,קירבַאפ-יקסלעגעצ רעד ןופ רעטעברַא יד ןשיווצ טּפַאכעגפיוא

 ךיז ןעייר עגנַאל ןיא טסנידסעטָאג רעד ךָאנ ךיילג ןבָאה עכלעוו
 ךיז ידכ ,ןלַאנָאיסעפנָאק עכיירלָאצ יד רַאפ טלעטשעגקעװַא

 ,ןייז וצ הדוותמ

 ערעדנַא רעטנזיוט יד טימ ןעמַאזוצ ייז ןבָאה רעטעּפש

 ןפיוקנייא ןופ דירי ןסיורג םעד טכַאמעגטימ סעקינלגר-הלוע

 ,סעקדוב רעטרעדנוה יד ןיא גייצליּפש ןוא תועימק ,םימלצ

 רעטסיולק יד םורַא ץַאלּפ ןקיזיר ןפיוא טלעטשעצ ןענייז סָאװ

 ינָאק; רעוויטימירּפ ןימ ַא זיא ץַאלּפ רעקיזָאד רעד .םינינב

 טנַאה ןיא קידנטלַאה ,ןריפַארגָאטָאפ ךיז ןעק ןעמ ואוו ,"דנַאלייא

 םעד ןיא קידנעילפ רעדָא ,ענָאדַאמ רעקילייה רעד ןופ דליב סָאד

 ךיוא ָאד ןעק ןעמ .ןַאלּפָארע-גימ ןשיטעװָאס ַא ןופ ּפיט ןטסיינ

 סָאװ ,םילכאמ עשילױּפ-לענָאיצידַארט עטכָאקעג-סייה ןעמוקַאב

 ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא טריוורעס ןעמ

 עכלעוו ,קירבַאפ-יקסלעגעצ רעד ןופ רעטעברַא יד וליפַא

 ,טרעלקרעד רימ ןבָאה ,טסנידסעטָאג םוצ ןעגנַאגעג טשינ ןענייז

 ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא ?גרַאב ןקיטכיל, ןפיוא ךוזַאב רעד זַא

 -נוזַאב ַא .טרַאװרעד טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,גנובעלרעביא עפיט

 ןופ רעדליב יד טכַאמעג ייז ףיוא ןבָאה קורדנייא ןקרַאטש סרעד

 יד ךרוד ןרָאװעג ןלָאמעג ןענייז סָאװ ,טלַאהניא ןשירָאטסיה

 -ענער ןעירפ ןופ רעטסיימ עשינעילַאטיא ןוא עשיליוּפ עטסערג

 ןיא סעלַארדעטַאק עלַא יו רעמ .ןטייצ עטצעל יד זיב ,סנַאס

 ןיא "גרַאב ןקיטכיל, ןפיוא םינינב עכעלכריק יד ןענייז ןליױוּפ
 -ַאּפ ַא ןופ סָאקסערפ עלַאטנעמונָאמ טימ טריצַאב ווָאכָאטסנעשט

 -שיטַאמַארד עמַאס יד רָאפ ןלעטש סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשיטָאירט

 םענופ עטכישעג רעקירָאיטנזױט רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטס

 ,קלָאפ ןשילױּפ

 ןַארַאפ ךיוא ןענייז *גרַאב ןקיטכיל, ןופ עטכישעג רעד ןיא

 רעװָאכָאטסנעשט יד םורַא ןוא ןיא ,ןטנעמָאמ עשידיי עקירעיורט

 דָאזיּפע רעטצעל רעד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ןרעיומ-רעטסיולק

 -טע ןופ ךשמב טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעשיטסיקנַארפ רעד ןופ

 ןעוועג םרוג ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד טגָאלּפעג רָאי קילדנעצ עכעל

 ילױטַאק רעד דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ עפרַאש ןוא םילובלב-טולב

 -יבצ-יתבש רעד ןעוו ,1760 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .ךריק רעש

 -עצ יד .ןביולג ןשילױטַאק םוצ רעבירַא זיא ,קנַארפ בקעי ,קינ

 ןרָאװעג טריפעגכרוד עשרַאװ ןיא זיא גנופיוט ןייז ןופ עינָאמער
 ןייק טשינ ןעוועג זיא רעטָאפ-ףיוט ןייז ןוא דַארַאּפ סיורג טימ

 דלַאב .רע2ג רעד טסוגױא גינעק רעשילױוּפ רעד יו ,רערעדנַא

 ןַא טכַארבעגנײרַא םיחלג עשילױטַאק עּפורג ַא טָאה םעד ךָאנ

 רעטייוו טליּפש קנַארפ בקעי זַא ,דָאניס ןכעלכריק םוצ עגַאלקנָא

 עכעלטסירק יד םורַא ױזַא טנקיילרַאפ ןוא חישמ ַא ןופ עלָאר יד
 ,טייקינייא-יירד רעד ןופ עמגָאד

 -רעטסיולק רעד ןיא טרַאּפשעגנייא ןרָאװעג זיא קנַארפ בקעי

 ןציירד עלופ ןסעזעגּפָא זיא רע ואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא גנוטסעפ

 ןעוועג זיא לָאצ סנעמעוו ,קנַארּפ בקעי ןופ רעגנעהנָא יד .רָאי

 ןוא ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעג ןענייז ,ןליױּפ ןיא סיורג ץנַאג

 ןבָאה ייז .רעריפ רעייז ןעײרפַאב וצ ןעגנואימַאב עלַא טכַאמעג

 ?ָאמורד-ָארעת, :ןעמָאנ ןשילָאבמיס ַא ןבעגעג טָאטש רעד ןַאד

 וו ָא כָאטסנע ש ט
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 -ָלל רעשידומלת רעד ףיוא גנוטיידנָא ןַא יו ,(םיור ןופ רעיוט)

 ןרעיוט יד ייב רעלטעב סלַא טציא טציז סָאװ ,חישמ ןגעוו עדנעג

 לַארענעג רעשיסור רעד ןעוו ,1772 רָאי ןופ ףוס םייב .םיור ןופ

 ןרָאװעג קנַארפ זיא ,ווָאכָאטסנעשט ןעמונרַאפ טָאה ,ווָאקיביב
 ,ןלוּפ ןזָאלרַאפ טָאה רע ןוא טײרפַאב

 -לַאפ רעד רעכלעוו ןיא ,עלעצ עמָארעג יד ןעזעג בָאה ךיא
 רָאי ןציירד טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא ,קנַארפ בקעי ,חישמ רעש

 טנעוו-סגנוטסעפ עקיד יד ןיא רעטצנעפ עלָאמש ,עגנַאל יד .טייצ

 יד טָאה סָאװ ,ךַאנָאמ רעד .טכיל-גָאט לסיבַא ןיירַא םיוק טזָאל

 ןופ לייט ןשירָאטסיה ןרעביא טריפעג רעכוזַאב עקידקיטנוז

 קנַארפ בקעי ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד םייב טָאה ,רעטסיולק
 בקעי זַא ,עיסרעוו עשילױטַאק עטנַאקַאב-טוג יד טרזחעגרעביא

 םענופ ןטנעמַאדנופ יד ןבָארגרעטנוא טלָאװעג טָאה קנַארּפ
 ,םוטנטסירק

 רעטסיולק ןופ ןוויכרַא יד ןיא יצ ,טגערפעג בָאה ךיא ןעוו

 טָאה ,קנַארפ בקעי ןופ םיבתכ זיא סע עכלעוו ןבילברַאפ ןענייז

 גנולײטּפָא עצנַאג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טרעפטנעעג ךַאנָאמ רעד

 ,סלביב עשיגרעבנעטוג ןוא ןדי-בתכ עשיאערבעה עטלַא ןופ
 .רעכוזַאב ןייק רַאפ ךעלטירטוצ טשינ ןענייז ייז רעבָא

 -סיולק רעװָאכָאטסנעשט ןיא גנולײטּפָא עשידיי עקיזָאד יד

 ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעסיורג רעד טשרָאפעג טַאהעג טָאה רעט

 ,ןַאבַאלַאב ריאמ רָאסעּפָארּפ ,ָאטעג רעװעשרַאו ןופ שודק רעד

 טייצ קיטש ַא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ זיא רעכלעוו

 -נעשט ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג

 ,ווָאכָאטס

 ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,ךַאנָאמ רעקירָאילטימ רעד

 ןטַאקילעד ַא ףיוא טָאה ,ץנעגילעטניא עכעלטינשכרוד-טשינ

 ױזַא ךיז ריסערעטניא ךיא סָאװרַאפ ,ןגערפ ןעמונעג ךימ ןפוא
 .קעטָאילביב-רעטסיולק רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד טימ

 -וקַאב ךיא בָאה טגערפעג ךימ טָאה רע ױזַא יו ןפוא םעד ןופ

 "עטַאקילעד, יד םיא טגיל גנוצ רעד ףיוא זַא ,קורדנייא םעד ןעמ

 ןלעטש טשינ ךימ ליוו רע זַא רָאנ ,דיי ַא ןיב ךיא יצ ,עגַארפ

 ןשטנעמ עקימורַא יד יבגל טייהנגעלרַאפ ןייק ןיא

 -עג לוק ןפיוא ןוא רעגיינ ןייז טקידירפַאב בָאה ךיא ןעוו

 ַא ןזיווַאב ךיז ןּפיל ענייז ףיוא טָאה ,דיי ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאז

 רעכוזַאבטימ עשילױוּפ עקימורַא יד ןוא לכיימש רעטערקסיד

 סָאד יוװ ךיילג ,ןגיוא יד רימ ףיוא טלעטשעגנָא ענדָאמ ןבָאה

 טָאה ךַאנָאמ רעד .גנוקעלּפטנַא עסיורג ַא ייז רַאפ ןעוועג טלָאװ

 -וצ ַא רעדָא רעװָאכָאטסנעשט ַא ןיב ךיא יצ ,טגערפעג ןַאד ךימ

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןענייז טרעהעג טָאה רע יוװ לייוו ,רענערָאפעג

 ,ןדיי ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש

 זיא ,ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ טרקעעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -עגנגעקטנַא רימ "ַאירַאמ רעקילייה רעד ןופ עײלַא; רעד ףיוא

 "ינלגר-הלוע טנזיוט עכעלטע ןופ עיסעצָארּפ עסיורג ַא ןעמוק

 ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ ןעוועג ןענייז סָאד .סעק

 -רַאפ רַאװלוב םעד ןוא רעדליב עקילייה ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו
 רעקיזָאד רעד ןופ קילבנָא ןיא .ןענמיה עכעלכריק טימ טכליה
 יד זָאלסגנוקריו ןוא סַאלב ןעזעגסיוא רימ ןבָאה עיסעצָארּפ

 ףעגנוזָאל עשיטסינומָאק יד טימ ןטנַארעּפסנַארט ןוא ןטַאקַאלּפ
 רַאװלוב-טּפיױה ןבלעז םעד רעביא ןעוועג ןעגנָאהעצ ןענייז סָאװ
 ,וָאכָאטסנעשט ןופ



 יקסוו ָאנ ַאימ ג ל ןופ טנכייצעג 1, ,װָאכ ָאטסנעשט ןופ י"רינרעוואוס, ַא
 "שרוג ענסַאיא רעד ףיוא גנורעייפ
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 ןופ םוידיזערּפ ּש

 עשט ןיא "דנוב , ןופ עימעדַאק ַא -לבוי עקירָאי-פ0
 1947 ,וו ָאבָאטסנ די
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 וו ָא כָא ט ס גע ש ט

 1956 רָאי ןיא םזירעלטיה ןופ גנואיירפַאב רעד דובכל ןעגנוליײװרַאפ-רעדניק עשידיי

 לארשי ןיא טציא ,רינשוק לבייל ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט םעד ןופ טנכייצעג ,ָאכָאטסנעשט ןיא יד ןופ רעדליב



 ןטלאטשעג

 טי



1 

 ןטלַאטשענ

 ןהכ יבצ ריד

 ןָאכָאטסנעשט ןיא קנַארפ בקעי

 (עטכישענ לטיּפַאק ַא)

 ןיא ןבירשעגנײרַא ןבָאה ןטסיקנַארפ יד סָאװ לטיּפַאק סָאד

 ןט18 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ,עטכישעג רעשידיי רעד

 ,טסייג ןשידיי םעד רעדיוורעד ןוא דמערפ ױזַא זיא ,טרעדנוהרָאי

 רָאג ךיז טגייל סע זַא ,ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ךעלביולגמוא ױזַא

 ךעלגעמ רָאג ןצנַאג ןיא ןיא סָאד ױזַא יו ,לכש ןפיוא טינ

 ײלרעלַא ןעוועג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןדיי ייב ןענייז סע .ןעוועג

 רעשידיי דעד טימ טמיטשעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעוװַאב

 ,רעמיאַארַאק יד יו עטקעס ַאזַא ,לשמל ,ןעוועג זיא סע .ערעל

 גנושטייטסייא רעד ןיא םינבר יד ףיוא טגירקעג טָאה עכלעיו

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןטקעס ךיוא ןעוועג .הרות רעד ןופ

 ןטייצ יד טייז) לָאמנייק רעבָא ,קיזיפַאטעמ ןוא קיטסימ טימ

 -רַאפ וצ טנידעג ןבָאה ןדיי לייט ַא ןעוו שדקמה תיב ןטשרע ןוּכ

 ואוו ,עטקעס ַאזַא ךָאנ ןדיי ייב ןעוועג טינ זיא (ןצעג ענעדייש

 וצ ריא ייב ןרעוװו ןביוהרעד ןלָאז טײקנסַאלעגסױא ןוא תונז

 ידימלת ןדיי ךרוד -- ?ןעמעוו ךרוד ןוא .םיבוט םישעמ ןוא תווצמ

 ,םינבר ענעזעוועג ןיא םימכח

 רענעי ןופ ןטכירַאב יד ןיא ןענעייל וצ ןעניוטש שממ זומ ןעמ

 תואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי ,םינדמל ,ןדיי עמורפ ױזַא יו ,טייצ

 ןוא הדובעה לעו הרותה לע ןסעזעג טלָאמעד זיב ןענייז סָאװ

 ץלַא סָאד גנילצולּפ ןבָאה ,טנװַאדעג ןוא טנרעלעג רָאנ ןבָאה

 יצ ןוא ,סעיגרָאסקעס יצ םלוע םעד ןפורעג ןוא ןפרָאװרַאפ

 זַא ,ךעלביולגמוא שממ זיא סע .עלַא רַאפ ךעלטנפע סָאד ןָאט

 ןופ טייו רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ סעקַאמורפ ענעצלָאמשרַאּכ

 רביע טינ טציא זיב טיהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא טייקכעלטלעיו

 ןרָאװעג גנילצולּפ ןענייז ,הריבע רעטסנעלק רעד ףיוא ןייז וצ

 ןוא רעטכעט ערעייז טימ ךעלטנפע ןפָאלש וצ ןברָאדרַאפ ױזַא

 ;ןיז ערעייז טימ עבלעז סָאד ןָאט וצ רעבייוו ערעייז ןסייה וצ

 ,ןשינעטלעהרַאפ-טפַאשנדייל עדליוו עכלעזַא ןעווַארּפ וצ ללכב ןוא

 ...ריּפַאּפ ןפיוא ןעגנערבסיורַא טינ רָאג ןעק ןעמ עכלעוו

 רעריפרַאפ םעד ןופ זָאנּפיה םעד רעטנוא ןעוועג ץלַא סָאד זיא

 ןיא שפנ רענעברָאדרַאפ רעד ,סָאד רע טָאה ? קנַארפ בקעי

 -רעד ענייז טימ ןדיי יד ףיוא טקריוועג ױזַא ,ץראה םע רעטסיוו

 ערעייז ןעוועג ןענייז ואוו רעבָא ? חישמ זיא רע זַא ,ןעגנורעלק

 רעקיזָאד רעד זַא ןעז וצ לכש רעכיילג רעייז ואוו ןוא ןגיוא

 זיב ּפָאק ןופ ,הוואת רעטיול ןיא ןָאטעגנײרַא זיא סָאװ ,שפנ

 טינ ךיז ןפרַאד ייז זַא ןוא רעקילייה ןייק טינ זיא ,סיפ יד יצ

 ,.? םיא ןופ ןריפרַאפ ןזָאל

 א

 רעד .ָאי ,דמש זיב -- ןעגנַאגעג ייז ןענייז טייוו יוװ ןוא

 ןוא "רוש תואובת/, ןופ לקינייא ןַא ,רָאש עשילא בר רענעזעוועג

 טָא ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג עלַא ךיז ןבָאה ,םינבר ךיוא ,ןיז ענייז

 רע ואוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא חלג ןופ ריט רעד וצ זיב שפנ םעד

 רַאפ ווא .רעסַאװ ןקילייה ןכעלטסירק ןטימ טצירּפשַאב ייז טָאה

 קנַארּפ בקעי

 ַא רָאג ןיא טדמשעג ךיז ןבָאה ןדיי טנזיוט ןעצ ?יירד יד רָאנ סָאװ
 -ץענעמַאק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא ,טייצ רעצרוק

 טנעָאנ ןייז וצ ידכ ,וָאכָאטסנעשט ןיא ערעדנַא ןוא ,קסלָאדָאּפ

 .ןיבר רעייז יצ

 ןצנַאג ןיא ייז ןבָאה ? לכש רעייז ןרָאלרַאפ רָאג ייז ןבָאה

 -עג ץלַא עקַאט ייז ייב זיא ?ץענערג ןייק ןופ טסואוועג טינ

 ףיוא טַאהעג קנַארפ בקעי רעד טָא ךעלקריוו טָאה . רקפה ןרָאו

 ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ױזַא יוװ ןוא ? סולפנייא ןשיטָאנּפיה ַאזַא ייז

 סרעכַאמ-לובלב ןוא םירסומ ןרָאװעג ןענייז ןדיי יד טָא סָאװ סָאד

 דומלת םעד ןענערברַאפ לָאז ןעמ זַא ,םיחלג יד טצעהעג ןוא

 ןייטשרַאפ ןעמ ןעק יו ?גָאט ןטימ ןיא ןפיוה-רעטייש ַא ףיוא

 -יא ןפָאלעגמורַא ןענייז סעקַאמורפ ענעזעוועג יד טָא סָאװ סָאד

 טנעקעג ןבָאה ייז רָאנ ואוו ןעמונעגוצ ןיא רעזייה עשידיי יד רעב

 ? ןענערברַאפ וצ ןגָארטעגקעװַא סע ןוא רפס שידיי ַא

 ישטנעמ רעד ןופ רענעק ןוא גָאלָאכיסּפ רעסיורג ןייא טינ

 סנױזַא זיא ָאד סָאװ ,ןייגרעד וצ ךיז טרעטַאמ ,המשנ רעכעל

 -רָאפ יד לייוו .ןעמוקַאב טינ רעפטנע ןייק ןָאק ןוא ןעמוקעגרָאפ

110 



 111 ןט לַא טשע ג

 געוו ַא ןענעפע ןעק גנוניישרעד רעשילרעטסיוא רעד טָא ןופ גנוש

 ַא ףיט יװ ;ןעשזדנָאלב ןעק שטנעמ ַא טייוו יו ,ןייטשרַאפ וצ

 ַא ןופ העּפשה רעטצענערגַאבמיא רעד ךרוד ןלַאפ ןָאק שטנעמ

 ןעמ טעװ ,ןייגרעד סָאד ןלעוװ רימ ןעוו טשרע .ףשכמ םענרעדָאמ

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ תודוס יד ןופ ליפ ןייטשרַאפ ןענעק
 ...המשנ
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 -נעשט ןיא בושי רעשידיי רעד ,ןייז טינ לָאז סע יוװ רעבָא

 -רַא-קיצנייא ןוא רענדָאמ רעד טָא טימ ןָא ךיז טבייה ווָאכָאטס

 ןופ .רעדנעל-תולג יד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד רעקיט

 ןרָאװעג טצעזעגנײירַא זיא קנַארפ בקעי ןעוו ןָא טנעמָאמ םעד

 רָאי ןזיב ,1760 רָאי ןיא גנוטסעפ רעװָאכָאטסנעשט רעד ןיא

 -נעשט ןיא טָאה ,ןרָאװעג טײרפַאב ןטרָאד ןופ זיא רע ןעוו ,2

 ןדיי ןיהַא ןגיוצעג ןבָאה סע .ןדיי טימ טלמוטעג ךיז ווָאכָאטס

 טדמשעג רעירפ ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ה"ד ,םידמושמ

 סע ;קנַארפ בקעי ןיבר רעייז ןעז וצ ןיהַא ןרָאפעג ןענייז ןוא

 ןטרָאד ךיז קנַאדעג ןטימ ,ןדיי ערעדנַא ןיהַא ןרָאפעג ךיוא ןענייז

 -עג ןענייז סע ןוא ,ןיבר רעייז ןופ הביסמ רעד ןיא ,ןדמש וצ

 העדב טַאהעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעדנַא ךָאנ ןיהַא ןרָאפ

 טימ ךיז ןעז וצ ידכ ןרָאפעג ןענייז ייז רעבָא ,ךיז ןדמש וצ

 בילוצ ,ןעוועג ןטרָאד ןענייז סָאװ ןדיי יד טימ ,םיבורק ערעייז

 .טפעשעג בילוצ רעדָא םינינע-החּפשמ

 ןיהַא ןרָאפעג ןענייז סָאװ ןדיי ןופ דירַאי ַא ןעוועג זיא סע

 ענעי ןיא .קיריצ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ןופ ךיוא ןוא
 .ןדיי טימ רדסכ טלמוטעג ךיז ןטרָאד טָאה סע .רָאי ןציירד

 ןעמ טָאה טלָאמעד זיב לייוו ,סעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןעוו טייצ רעד ןיא .ןזָאלעגוצ טינ ווָאכָאטסנעשט ןייק ןדיי ןייק

 גנַאל ןרָאי ןופ ןעוועג ןיוש ןענייז טעטש עקימורַא עלַא ןיא

 ףעוװעג טינ וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק ַאזַא זיא ,תוליהק עשידיי

 "עג טינ סע ןבָאה םיחלג יד לייו ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד

 עקילייה ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןיוש זיא ווָאכָאטסנעשט .טלָאװ

 -כיל סָאד --- ?ַארוג ַאנסַאי; .טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא טָאטש

 טיובעגסיוא זיא ריטסַאנָאמ רעד רעכלעוו ףיוא -- לגרעב עקיצ

 עמורפ יד ןופ ןגייא יד ןיא לָאבמיס ַא ןרָאװעג ןיוש זיא ,ןרָאװעג

 סָאװ "עמַאמ רעקיליײיה, רעד ןופ רוגיפ יד .רערָאּפוצ עכעלטסירק

 רעצנַאג רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיוש זיא רעדנואוו טזיײװַאב

 ,גיוא ןשידיי ןפרַאש ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ןוא הביבס

 טינ לָאמַא לָאז רע זַא ,שרעדנַא סעּפע ןעזרעד טינ לָאז רע זַא

 ,טייקילייה עשירַאדנעגעל יד ןרעטש

 ,דירַאי רעשיטסיקנַארפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טָא ןוא

 יד ףיוא ןדיי .ןרָאפעגקעװַא ןענייז ןדיי ,ןעמוקעג ןענייז ןדיי

 לייט ַא ןוא .וָאכָאטסנעשט ןופ ןוא וװוָאכָאטסנעשט ןייק ןגעוו

 ,טצעזַאב טרָאד ךיז ןבָאה ליפ .ןבילבעג ןטרָאד ןענייז ןדיי יד ןוּכ

 ..עטדמשעג ןייק טינ ןוא עטדמשעג-ברע ,עטדמשעג

 עשילא בר םעד ןופ ןיז יד טדמשעג ךיז ןבָאה ןטשרע םוצ

 המלש .גנוגעװַאב רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ רוש

 ,יקסוואלאוו ָאקשיצנַארפ ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיברַאפ טָאה רוש

 בקעי .יקסװָאלָאװ לעקיימ ןיוש ןפורעג טציא ךיז טָאה רוש ןתנ

 שרעדנַא טינ טָאה ןוא עשרַאװ ןיא טדמשעג ךיז טָאה ןיײלַא קנַארפ

 ,רעטירד רעד טסוגיױא גינעק רעשיליוּפ רעד זַא ,רָאנ טלָאװעג
 יורפ ןייז טדמשעג ךיז טָאה ךָאנרעד .רעטָאפ-ףיוט ןייז ןייז לָאז

 טדמשעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי ערעדנַא .היח רעטכָאט ןייז ןוא

 ,יקסנילָאװ ,יקסנילַאשזד ,יקסווָארבמעד : ןעמענ יד ןעמוקַאב ןבָאד

 ןדיי יד ןיפ ליפ .ערעדנַא ליפ ןוא יקסנישזרברָאװ ,יקסעלַאז

 -עג טינ ךיז ןבָאה סָאװ רעדילגטימ:-החּפשמ טַאהעג רעבָא ןבָאד

 טָאה סע .וװָאכָאטסנעשט ןיא ןבילבעג ןענייז ןוא ןדמש טלָאװ

 בקעי ןעוו .דמש םוצ ןטיירגוצ טשרע ייז ףרַאד ןעמ זַא ,ןסייהעג

 סָאװ םעד בילוצ ,גנוטסעפ ןופ רָאי ןציירד ךָאנ סיױרַא זיא קנַארפ

 -ַאב םיא ןבָאה .וָאכָאטסנעשט ןעמונעגנייא ןבָאה סָאװ ,ןסור יד

 ןופ ליפ רעבָא ,דנַאלשטיײיד ןייק ןטרָאד ןופ קעװַא רע זיא ,טיירפ

 ןבָאה סָאװ יד ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבילבעג ןיוש ןענייז ןדיי יד

 ןופרעד טכַארטעג טינ ןיוש ןבָאה ,טדמשעג טַאהעג טינ ךיז

 ןרָאװעג ןענייז טדמשעג טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ןופ יליפַא ןוא

 יז ."םיסונא, ןופ ןבעל ַא טריפעג ןבָאה ייז רעדָא ,ןדיי קירוצ

 ערעייז ןגיוצרעד ןוא ליטש רעד ןיא טייקשידיי טיהעגּפָא ןבָאה

 רעד רַאפ ןבילבעג ןענייז ןיילַא ייז שטָאכ ,ןדיי סלַא רעדניק

 ,ןטסירק עטוג טייקכעלטנפע

 ןשיווצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע סָאװ ךיז טרעלקרעד טימרעד

 -ענ-עילימַאפ עשיליוּפ טַאהעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ליפ ןדיי יד

 ,ןטסיקנַארפ ענעי ןופ רעדניק ןעוועג בור יּפ לע ןענייז סָאד .ןעמ

 יז ןבָאה רעטעּפש .,לדנער סָאד טשיוטעגסיוא ןבָאה עכלעוו

 ןלַאפרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סע רעבָא ןגָארקעג הטרח ףיורעד

 -רַאפ סעילימַאפ יד ןיפ ליפ ןבָאה ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,סרעטָאפ רעטלע-רעטלע ערעייז ןגעוו ןסעג

 יד ךיוא טָאה ױזַא ןוא דמש וצ געוו ןפיוא ןריפרַאפ טזָאלעג

 -ָאד יד ןוא לטיּפַאק ןקירעיורט םענעי ןסעגרַאפ הליהק עשידיי

 ערעייז ץָארט ,טייקשידיי רעייז ייב ןבילבעג ןענייז ןדיי עקיז

 .ןעמענ עשילייּפ
 צ 4 צ+

 יד ןיא דירַאי ןשידי םעד ןופ למוט ןצנַאג ןטימ רעבָא

 -נעשט ןייק ןעמוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי ןעוו ,רָאי ןציידד

 טייל-סגנוריגער עשיליוּפ ןיפ תודע טיול שטָאכ ןוא ווָאכָאטפ

 וצ טרעקעגמוא עכָאּפע רענעי ןיא ךיז ןבָאה םיחלג ןופ ןוא

 -עג ןטרָאד ןענייז סָאװ ,ןדיי עטדמשעג יד ןופ ליפ טייקשידיי

 רעייז ןבילבעג טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ףוס םייב ךָאד זיא ,ןעוו

 עשידיי עניילק יד טָאה ,לשמל ,ױזַא .טָאטש רעד ןיא ןדיי קיניײיװ

 גנַאל ןופ טַאהעג ןיוש ,עװָאנַאי לטעטש ןקיאייברעד ןופ הליהק

 רעבָא .םלוע תיב ןשידיי םענעגייא ןַא ןוא לוש עסיורג ַא ןָא

 טינ ןוא לוש ןייק טינ ,טַאהעג טינ רָאג ךָאנ טָאה ווָאכָאטסנעשט

 שידיי ןופ םרָאפ ערעדנַא םוש ןייק טינ ךיוא ןוא םלוע תיב ןייק

 .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג

 ןסיירּפ וצ טגנַאלַאב ווָאכָאטסנעשט טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןפוא ןשיסיירּפ ןפיוא טשרעהעג טרָאד ןבָאה ןשטייד יד ןוא

 עשרַאװ םוטנטשריפ סָאד ןפַאשעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןעוו ,רעטעּפש

 ךיז טָאה (םוטנטשריפ םעד וצ טגנַאלַאב טנָאה ווָאכָאטסנעשט ןוא)

 ןיפ .טָאטש רענעי ןיא ןבעל ךעלטפַאשלעזעג שידיי ַא ןביוהעגנָא

 םוצ לוש ַא ןגעוו תועידי עטשרע יד רימ ןבָאה טייצ רענעי

 לוש ַאזַא רַאפ טייקיטעט יד טָא .וָאכָאטסנעשט ןיא ןענעוװַאד

 ַא ןגעו .1808 ןיא יװ טעּפש ױזַא טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 .טכַארטעג טינ וליפַא טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה םלוע-תיב

 ךס ַא טָאה סָאװ ,גנוניישרעד עיינ ַא ןעזעג ןעמ טָאה דלַאבו

 -סיוא ךיז טָאה סע ןוא .ןטסיקנַארפ יד ןופ געט יד ןָא טנָאמרעד

 ןבָאה טייזרַאפ ןבָאה ןטסיקנַארפ יד סָאװ ןעמָאז יד זַא טכודעג

 -ַאב-דמש ַא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה סע ."טכורפ, טכַארבעג

 ןדיי לָאצ רענילק רעד ןשיוװצ ווָאכָאטסנעשט ןיא גנוגעוו

 ןעוועג ןענייז סָאװ ןדיי יד ןופ ליפ .ןעוועג ןטרָאד זיא סע סָאװ
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 ןקנַארפ ןופ ןרָאפּפָא ןטימ ןבָאה עכלעוו ןוא ןקנַארפ ןופ רעגנעהנָא

 רעטעּפש ןבָאה ,ןדיי קירוצ ןרעוו וצ ןסָאלשַאב ווָאכָאטסנעשט ןופ

 םוטנטסירק םוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא ףיורעד ןגָארקעג הטרח

 לסיב עטצעל סָאד ןפרַאוװצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה ערעדנַא ןוא

 -ַאב .דמש םוצ ךיז ןטיירג ןיא רעזייה ערעייז ןופ טייקשידיי

 רעדניק יד ןשיווצ ןעוועג גנוגעוװַאב יד זיא קרַאטש סרעדנוז

 ןטסירק סלַא ןגיוצעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םידמושמ יד ןופ

 ,טייקשידיי ןגעוו ערעל קינייו ץנַאג ןסָאנעג ןבָאה עכלעוו ןוא

 זיא לוש ןייק ,עניילק ַא ןעוועג זיא הליהק יד סָאװ םעד בילוצ

 ,טקרעמעג טינ ךיז טָאה ןבעל שידיי םוש ןייק ןוא ןעוועג טינ

 ,רעדניק עשיטסיקנַארפ יד ןופ ליפ זַא וצרעד טריפעג טָאה סָאד

 רעדָא ,ןדיי רַאפ ןכַאמ קירוצ טלָאזעג ןבָאה ןרעטלע יד עכלעוו

 -ניברַאפ ערעייז ןבעגפיוא ןלָאז ,ןדיי ןרָאװשג ןיילַא ןענייז עכלעוו

 .ךמש יד טָא ןדמש ךיז ןוא טייקשידיי ןיא ןדיי טימ ןעגניד

 םורַא תוליהק עשידיי עלַא ףיוא המיא ןַא ןפרָאװעגנָא טָאה הפגמ

 זיא "סעקינדמש רעווָאכָאטסנעשט;, ןעמָאנ רעד ןוא ווָאכָאטסנעשט

 ןיפ ךעלטעטש עשידיי עלַא ןיא םוטעמוא טײרּפשרַאפ ןרָאװעג

 עדָאמ ַא טריפעגנייא וליפַא ןבָאה סעקינדמש יד .טנגעג ןצנַאו

 וצ רָאנ ,ןעמָאנ-עילימַאפ ןשידיא םעד ןצנַאג ןיא ןטייב וצ טינ

 טָאה ,לשמל ,ױזַא ."יקסווָא; טרָאװ עדנע סָאד ןעמָאנ םוצ ןגיילוצ

 ךיז רע טָאה ?םַאזלַאב, ןסייהעג טָאה סָאװ רענייא טדמשעג ךיז

 -עג טָאה סָאװ רעטייוצ ַא .?יקסווָאמַאזלַאב , ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 ױזַא ןוא ,"יקצילשיוו, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה ,ץילשיוו ןסייה

 -װָאבוקַאי ןרָאװעג זיא שטיװָאביקַאי ןופ :רדסכ קעװַא סע זיא

 טימ ךיוא ױזַא ןוא יקסווָאקציא ןרָאװעג זיא קעציא ןופ ןוא יקס

 .ןעמענ ערעדנַא עלַא

 .גיהנמ ַא ןָא ןעוועג זיא װָאכָאטסנעשט ןיא בושי רעיינ רעד

 זיא טחוש ןייק ,ןזח ןייק ,הארוה:-הרומ ןייק ,ןייד ןייק ,בר םייק

 עקימורַא יד ןיא ןעוועג ןענייז ןכַאז עלַא יד רעבָא .ןעוועג טינ

 וָאכָאטסנעשט ןייק ןעגנערב ןעמ טגעלפ רעבירעד .ךעלטעטש

 'ר ןואגה ברה

 -ליפ ןוא רעסיורג ריא טימ זיא עכלעוו ,ווָאכָאטסנעשט

 "לארשיב םאו ריע; ןַא ןעוועג גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיברַאפ

 עשידיי עסיורג ערעדנַא סָאװ ,ןכַאז ליפ וצ ןעוועג הכוז טָאה

 ױזַא :ןעמירַאב טנָאקעג טינ טימרעד ךיז ןבָאה ןלױּפ ןיא טעטש

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןצענערג עריא ןיא זַא ,ןעוועג הכוז יז טָאה

 ךיוא זיא וָאכָאטסנעשט ןיא ;"רַאנימעס םינזח; רעטשרע רעד

 רַאפ-םינזח ןטשרע םעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג

 ןסיורג ןופ טייקיטעט רעד ךרוד ,עדייב .טלעוו רעד ןיא דנַאב

 םיובנריב רעב םהרבא 'ר רעלטסניק-הניגנ ןוא ןטנרעלעג

 נַאק סלַא טָאטש רעד ןיא טנרעלעג ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ל"ז

 װָאכָאטסנעשט ;רָאי 20 ןופ ךשמב "לוש רעיינ, רעד ןופ רָאט

 רעשילוּפ רעד ןיא טעטש עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא

 טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןיא ירפ רעייז זיא סע ואוו ,ץניוװָארּפ

 ןעועג ךיוא זיא יז :גנוטייצ-גָאט עשידיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ואוו ,טעטש עטלייצעג יד ןופ ענייא

 ןופ רעבָא .1917 רָאי ןיא יװ ירפ ױזַא ךָאנ ,עיזַאנמיג עשידיי

 זיא ,טַאהעג טָאה וָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד סָאװ תויכז עלַא

 ןרָאפעג ןעמ זיא םיארונ םימי יד ףיוא .עווָאנַאי ןופ שיילפ רשכ

 זיא סע .ןענעוַאד וצ ןטרָאד ידכ ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא

 סָאד .רעריפ ןייק ןוא רעגָאז ןייק ןעוועג טינ ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןטלַאהנָא לָאז עימעדיּפע-דמש יד זַא טקריוועגטימ ךס ַא טָאה

 .טייצ קיטש ַא

 הפגמ-דמש יד ןעוועג ךייא זיא סע זַא ,ןייז ןעק סע רעבָא

 סָאװ ןדיי לָאצ רעניילק רעד ןופ ןגיוא יד טנפעעג טָאה סָאװ

 ייז ןוא םעד ןגעוװו ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ןעוועג ןטרָאד ןענייז

 ןבעל ךעלטּפַאשלעזעג שידיי ַא ןפַאש וצ ןעימַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ,ווָאכָאטסנעשט ןיא

 טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ביױהנָא ןיא טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא

 זיא סָאװ לטעטש ַא ןופ .גנורעדנע עסיורג ַא ןטרָאד רימ ןעעז

 דָאג יז טסקַאװ םינינע עשידיי ןיא קילעטשרעטניה רעייז ןעוועג

 לוש ַא טיוב ןעמ .הליהק עשידיי ענייפ ַא ןייז וצ סיוא ךיג

 ַא טלדנַאהעגנייא טרעוו סע .שרדמה תיב ַא ךָאנרעד דלַאב ןוא

 -יטסניא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ןעײטשנַא סע ןוא םליע תיב

 ךָאנ רעבָא ,אשידק הרבח יד -- ךעלריטַאנ עטשרע יד ,סעיצוט

 יד רַאפ ךיוא רָאנ עטיוט רַאפ זיולב טינ .ערעדנַא ליפ ריא

 .עקידעבעל
 :קוסּפ םעד װָאכָאטסנעשט ףיוא ןגָאז ןעמ ןָאק םורַא ױזַא

 -ןַארפ יד ןיפ גנוניישרעד רעטכעלש רעד ןופ ."קותמ אצי זעמ,

 טָאה װָאכָאטסנעשט ןייק סעיסעצָאדּפ-דמש ערעייז ןופ ,ןטסיל

 טָאה ןעמ ואוו ,טָאטש רעד טָא ןיא סָאװ ,סָאד טליישעגסיוא ךיז

 רעשידיי רעסיורג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,טזָאלעגנײרַא טינ ןדיי ןייק

 ןעוועג ןרעלטיה ןופ ןבריח ןרַאפ 1939 רָאי ןיא זיא סָאװ ,בושי

 ןרָאװעג זיא ווָאכָאטסנעשט .טנגעגמוא ןצנַאג ןופ רעטסנעש רעד

 עריא טימ טָאה ןוא "לארשיב םאו ריע; ןַא וצ ןדיי ןינמ ַא ןופ

 -עג סעיצוטיטסניא ןוא םיבדנמ עריא טימ ,םידמול ןוא םינבר

 סָאד .ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןָא-ןביוא ץַאלּפ ַא ןענואוו

 ןברוח ריא רעביא רעצ םעד רעפיט ךָאנ טכַאפ

 ?"צז ,שֵא םוחנ

 םעד ,ברטָאטש ריא סלַא ןבָאה יצ ןעוװעג עטסערג יד רעכיז

 ל"ז שַא יבצ דוד 'רב םוחנ 'ר ברה ,שטנעמ ןגולק ןוא ןואג ןסיווג

 ןבלַאה ַא וצ טנעָאנ תונברה אסכ לע ןטרָאד ןסעזעג זיא רעכלעוו

 .(1926 זיב 1889 ןופ) טרעדנוהרָאי

 ןייז .סוחי ןיא טקנוטעגנייא ןעוועג זיא ׁשַא םוחנ 'ר ברה

 -נֶָא ןַא ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,יבצ דוד 'ר ,רעטָאפ

 רעטנערברַאפ ַא וצרעד ןיא קסניזדָארג ןיא רחוס רענעעזעג

 ריבג ןטמירַאב ןופ רעגָאװש ַא ןעוועג זיא רע ;דיסח רעקצָאק

 סע שטָאכ ,טָאה רעכלעוו ,ברַאפדלָאג לרעב 'ר ,טייצ רענעי ןיא

 ױזַא) ךעלדנער ענעדלָאג טימ ךעלסעפ ןענַאטשעג םיא ייב ןענייז

 האנה ןייק טלָאװעג טינ ךָאד ,(םיא ןגעוו עדנעגעל יד ןעוועג זיא

 טעדיילקעג םערָא ןעגנַאגעגמורַא זיא ,טייקכייר ןייז ןופ ןבָאה

 ץנַאג ןייז ןוא רעסַאו טימ טיורב ףיוא שממ ןבעל טגעלפ ןוא

 -פיוא ךיוא ךיז טָאה זיוה םענעי ןיא .הקדצ רַאפ טלייטעצ טלעג
 ,יולה לאיחי ריאמ 'ר קידצ ןוא ןואג רעסיורג רעד ןגיוצעג

 -רטצוװַארטסָא רעד סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו

 ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא יבר רעצוװָאדטסָא רעד .יבר ןיא בר
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 זיב תבש ןופ ,ךָאװ עצנַאג ַא םיתינעת ענייז ךרוד ןלױּפ ץנַאג
 ןופ טמַאטשעג םוחנ 'ר בר רעד טָאה דצ סרעטומ ןייז ןופ .תבש
 ןופ ןיא "הדוהיב עדונ, ןופ רבחמ רעד ,יודנאל הדוהי 'ר ןואג
 ."תוקומע הלגמ, רפס ןוֿפ רבחמ רעד ,ןואג ןופ עזג רעד

 ןעוועג ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ןיוש זיא םוחנ 'ר ברה

 רעד ןיא רָאי עכעלטע טנרעלעג טָאה רע .יולע סלַא טנַאקַאב
 ,ליוק ןופ בר רעד ,לַאטנעװעל שובייל רודגיבא 'ר ןופ הבישי

 ןרָאװעג רע זיא ,רָאי 15 ןייק ןעוועג טלַא טינ ךָאנ זיא רע ןעוו
 בר רעד .,ןייטשנערא ןושמש 'ר ןואג ןטמירַאב ןופ םעדייא ןַא
 טָאה רעכלעוו ,"ן.שמש תראפת; רפס ןופ רבחמ רעד ,שילַאק ןופ

 .תונבר ףיוא הכימס ןבעגעג ךיוא ןעמוחנ 'ר

 ,עוואניש ןיא בר ןייז וצ ןרָאװעג ןעדַאלעגנייא דלַאב זיא רע
 הלהק עשידיי יד ןדַאלעגנייא םיא טָאה ךָאנרעד גנַאל טינ רעבָא

 סָאװ ,תונברה אסכ יד ןטרָאד ןעמענוצרעביא ,ווָאכָאטסנעשט ןופ
 (1889) ט"מרת רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .יירפ טלָאמעד ןרָאװעג זיא

 ל"ז שא םוחנ 'ר ברה

 -ָאטסנעשט ןשידיי ןיפ ץלָאטש רעד ןעוועג רע זיא ןַאד טייז ןוא
 .טיוט ןייז ןופ גָאט םוצ זיב ווָאכ

 ןוא ןענדעל ןיא ןואג רעסיורג ַא ןעוועג זיא םוחנ 'ר ברה
 תובושת ןוא תולאש טימ טדנעוועג םיא וצ ךיז ןבָאה םינבר ליפ

 -עטקַארַאכ זיא סע (.תוכלה עסיוועג ןגעוו גנוניימ ןייז ןרעה וצ

 ןיוש רע טָאה ,גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו זַא ,שיטסיר

 סָאװ ,ם"במר םוצ ןעגנ;קרעמַאב ןוא תוהגה ןבילקעגנָא טַאהעג

 ןופ םיקלח ריפ יד ןיפ ףוס םוצ טקורדענּפָא ןעוועג זיא סע

 -נגנוי ַאזַא רַאפ ,ךעלריטַאנ ,זיא סָאד ,"הרות הנשמ,, סמ"במר

 -יצנַאװצ ביוהנָא יד ןיא) ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא רע יוװ ןַאמ

 סױרַא תוהגה יד ןענייז רעטעּפש .דובכ רעסיורג ַא ןעוועג (רעק

 ."ץ"רהמ ינייצ; ןעמָאנ ןרעטנוא רפס רעדנוזַאב ַא ןיא

 סָאװ ,םינבר ענעי ןופ ןעוועג טינ רעבָא זיא םוחנ 'ר ברה

 ןופ ןליוו ןיא "הכלה לש תומא 'ד, יד טימ רָאנ ּפָא ךיז ןביג

 טריסערעטניא ךיז טָאה רֶע ,טרעקרַאפ .ןסיוו טינ שרעדנַא סעּפע

 רעיוא ןַא טַאהעג טָאה ןוא גנודליב רעכעלטלעוו טימ ליפ רעייז

 רע טָאה רעבירעד ,טייצ רעיינ דעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד רַאפ

 -וטש וצ ןעגנובערטש ערעייז ןיא רעדניק ענייז טרעטשעג טינ

 סקָאדָאטרָא רעגנערטש ַא ןעוועג רעבָא זיא רע .ןענרעל ןוא ןריד

 ייב ךָאד רעבָא רע טָאה ,שיטַאנַאפ ןעוועג טינ זיא רע שטָאכ ןוא

 -ּפָא לָאז תד רעשידיי רעד זַא ,טרעדָאפעג טייהנגעלעג רעדעי

 ."ךורע ןחלש;, ןופ טרָאװ ןטצעל ןטיול ןדעוו ןטיהעג

 רעייגנייא רעטפָא ןַא ןייז וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא

 םעד ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןיב ךיא ןעוו ,זיוה סשַא ברה ןיא

 -ער רעד ןייז וצ ,ןאשטאב .ב ,רעבעגסױרַא רעװָאכָאטסנעשט

 ."טַאלבעגַאט רעװָאכָאטסנעשט/, גנוטייצ ןייז ןופ רָאטקַאד

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1915 רעמוז ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעוועג ןיוש טלָאמעד ןענייז ןשטייד יד .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ,1914 רעבמעצעד ןט6 םעד ךָאנ ןירַא ןענייז ייז ואוו ,שזדָאל ןיא

 רעשזדָאל, גנוטייצ עשידיי יד ןענישרעד טלָאמעד זיא שזדָאל ןיא

 -ניא 1909 טייז ןעגנַאגעגסױרַא ןטדָאד זיא עכלעוו ,?טַאלבעגַאט

 .רעגוא היעשי טסילַאנרושז ןקיאעפ םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעט

 -קַאדער ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג טינ ןענייז ןשטייד יד רעבָא

 ןעמונעגרעביא 1915 חסּפ ךָאנ דלַאב ךיא בָאה רעבירעד ןיא עיצ

 ןענייז ביוהנָא ןיא ."טַאלבעגַאט רעשזדָאלא ןופ עיצקַאדער יד

 יז ןבָאה רעטעּפש רעבָא רימ וצ דלימ רעמ ןעוועג ןשטייד יד

 ףוס רעד .שרעדנַא סעּפע ןגעוו גָאט ןדעי ןעּפעשט ןעמונעג ךיז

 -ַאט רעשזדָאל; גנוטייצ יד ייז ןבָאה ינוי עדנע זַא ,ןעוועג זיא

 ,טלעטשעגּפָא ןצנַאג ןיא ?טַאלבעג

 עשרַאװ ,טעברַא ןָא ןבילבעג ןיב ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןשיווצ ןיא ןסור יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא

 זיא טייצ רענעי ןיא .דלעפסגירק ַא ןעוועג זיא שזדָאל ןוא עשרַאוװ

 רעשזרָאל סָאד; ,גנוטייצ עיינ ַא ןעגנַאגעגסױרַא שזדָאל ןיצ

 ואוו ,ןַאהַאק רַאזַאל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ?טַאלבסקלָאפ

 גנוטייצ יד רעבָא ,טּפַאשרעטעברַאטימ ןיימ טכוזעג טָאה רע

 סע ןוא ,טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 ןעמוק רעמָאט ,לייוו ,ריא ןיא ןטעברַאוצטימ ארומ ַא ןעוועג זיא

 טימ טעברַאעגטימ טָאה ןעמ זַא ,ןסייה סע טעװ ןסור יד קירוצ

 ..ןשטייד יד

 -ָאטסנעשט רעד שזדָאל ןייק ןעמוקעג זיא טייצ רענעי ןיא

 ,גנוטייצ רעקיטרָאד רעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רעקורד רעוװָאכ

 -ער ַא ןכוז וצ ידכ ,ןַאשטָאב .ב ,*טַאלבעגַאט רעווָאכָאטסנעשט;

 -עגּפָא טַאהעג ךיוא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ ןייז רַאפ רָאטקַאד

 -רעטנוא ןבָאה רימ .רימ ףיוא ןזיוועגנָא םיא טָאה ןעמ .טלעטש

 לָאז ךיא זַא ,טקידנעטשרַאפ ךיז רימ ןעבָאה ךעלדנע ןוא טלדנַאה

 ,גנוטייצ ןייז ןופ עיצקַאדער יד ןעמענרעביא

 .וָאכָאטסנעשט ןייק ןרָאפעגרעבירַא םעדכָאנ דלַאב ןיב ךיא

 גנוטייצ יד זַא ,טדערעגּפָא ןבָאה רימ .רעמוז ףוס ןעוועג זיא סע

 ,1915 רעבמעטּפעס ןט5 םעד ןעניישרעד וצ ןביוהנָא קירוצ לָאז

 ןיז םעד ןיא .הנשה-שאר רַאפ געט 4 ,לולא ו"כ ןעוועג זיא סָאד

 .רענעייל יד וצ ?טקעּפסָארּפ; ַא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא

 יצ ןעמוקעג זיא וװָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעג ןיב'כ יוװ דלַאב

 ןיוש טָאה רעכלעוו ,שַא לדנעמ ,ןוז רעטסגניי סבר םעד רימ

 טגָאזעג רימ ןוא ,גנוטייצ רעד ןיא טעברַאעגטימ לסיבַא טַאהעג

 "עג םיא בָאה ךיא .םיא וצ ןעמיק לָאז'כ זַא ,ליוו בר רעד זַא

 לייוו ,גנודַאלנייא רעד ןופ ןדירפוצ טסכעה ןיב ךיא זַא ,טרעפטנע

 הנשה-שאר רַאפ רעבָא ,בר ןטימ ןעז ךיז ךיוא ליוו ןיילַא ךיא

 גנוטייצ יד ןכַאמ זומ'כ לייו ,ךעלגעממוא ןייז רימ סע טעוװ

 יד ייס ןיײלַא ןביירש ןוא ,ןטייז ריפ גָאט ןדעי .ןיילַא רענייא

 ,לאירעטַאמ ערעדנַא סָאד ייס ןוא ,סעיינ יד ייס ,ןעלקיטרַא-טייל

 רעדיוו לעװ ךיא סָאװ ,ןטייז 6 ןײגסױרַא טעוו הנשה-שאר דובכל

 ָאטינ ןענייז רעביירש ערעדנַא ןייק לייוו ,ןליפסיוא ןזומ ןיײלַא

 רעבָא ,תוחוכ עשירַארעטיל עלַאקָאל עכעלטע ןעוועג ןענייז סע)
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 אני עט עול עא א על עא קעלט עק עא עק קעאאאא עא א עא ערע ערענגעט

 .ןריגַאדער רעדָא ןביירשרעגיא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןכַאז ערעייז

 ייז ייב ןסע לָאז'כ זַא טלָאװעג קרַאטש טָאה שַא רעגנוי רעד

 זַא ןבילבעג זיא ,טלָאװעג טינ ךיא בָאה סָאד רעבָא ,בוט-םוי

 ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ייז וצ ןעמוק לָאז'כ

 רימ רַאפ זיא ,זיוה סבר ןיא ןעמוקעגפיורַא ןיב'כ ןעוו

 עקיטכיל יד ךיז רַאפ ןעז וצ חור תחנ ַא ןעוועג ךעלקריוו

 ַא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע .בר ןסיורג םעד ןופ טלַאטשעג

 סייוו טשימעג טלָאמעד ןעװעג ןיוש זיא דרָאב ןייז .50 רָאי

 טנײשעגסױרַא טָאה ןגיוא עגולק ענייז ןופ רעבָא ,ץרַאװש טימ

 זיולב ןיב'כ זַא ,טניימעג בייהנָא ןיא טָאה רע .המכח עפיט א

 רע ןעוו רעבָא ,תויתוא עניילק יד ןיא קינייװ ןעק ןוא רעביירש ַא

 רימ טימ רע טָאה ,ױזַא טינ זיא סע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה

 ןענייז רימ ןוא ןפוא ןשימייה רעמ ַא ףיוא טסעומשעג ןיוש

 ,טנעָאנ רעייז ןרָאװעג דלַאב

 קרַאטש זיא רע זַא ,טלייצרעד דלַאב רימ טָאה בר רעד

 ןעיובוצפיוא קירוצ ןופ לַאעדיא ןשיטסינויצ םוצ ןבעגעגרעביא

 יסױרַא ייברעד טָאה ןוא לארשי ץרא ןיא ןדיי יד רַאפ םייה ַא

 סָאװ ,עקשוּפ דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ַא ץנעדערק רעד ןופ ןעמונעג

 :ץפיז ַא טימ טגָאזעג טָאה רע ,טלעג טימ לופ ןעוועג זיא

 -רַאפ טשינ סָאד ןליוו סָאװ ןדיי יד טימ ןעמ טוט סָאװ;,

 רימ וצ ןבָאה סָאװ ,םידיסח רערעג יד טימ ןעמ טוט סָאװ ? ןייטש

 ןוא ןטסינויצ יד טימ טלַאה ךיא זַא ,רימ ףיוא ןגָאז ןוא ,תונעט

 םינואג עטסערג יד זַא ,ןזיוועג ןיוש ייז בָאה ךיא .םיסרוקיּפַא יד

 עג ןרַאפ טגָאזעגסױרַא רדסכ ךיז ןבָאה טייצ רעטצעל רעד ןופ

 ברה ;רעשילַאק שריה יבצ 'ר ,לשמל ,יוװ ,ןויצ תביש ןופ קנַאד

 ץישּפיל לאקזחי 'ר בר רעשילַאק רעד ;רעװעליהָאמ לאומש 'ר

 זיא יבר רעד' : סנייא רָאנ ןסייוו ייז רעבָא .ערעדנַא ליפ ןוא

 "לייז וצ ןדייר ךיא ןעק סָאװ -- '! ןגעק

 ץלַא ךָאד זייוכעלסיב ךיז טָאה שא םוחנ 'ר ברה רעבָא

 :קעװַא טָאה ןיא ןויצ תביש ןיפ קנַאדעג ןטימ ןעמונרַאפ רעמ

 ןרק, ןרַאפ רעדלעג ןעלמַאז וצ ףיוא ימ ןוא טייצ ךס ַא ןבעגעג

 הדועס רעדעי ייב ןָאטעג סָאד טָאה רע .(דנָאפ לַאנָאיצַאנ) "תמיק
 זיא סע ןעוו ,רעטעּפש ,ןדַאלעג ןעוועג זיא רע ואוו ,הווצמ לש

 טימ ךיז רע טָאה ,"דוסיה ןרק,/ ןופ קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא
 .טעברַא רעינ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא עיגרענע רעמ ךָאנ

 -ַאגרָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעקינהדוגַא יד סע טָאה יאדוװַא

 ,"תדה יקיזחמ, עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טריזינ

 ייב םיא ןגעק טפמעקעג רעבירעד ןבָאה ייז .טקעמשעג טינ סָאד

 -ייו טינ טָאה בר רעטרעעג רעד סָאװ ןופ ,טייהנגעלעג רעדעי

 טגעלפ ,טייהנגעלעג ַאזַא ייב לָאמ סעדעי רעבָא .ןטילעג קינ

 .ןגָאז רֶט

 לָאז ןעמ זַא יאדכ זיא לארשי-ץרא ! סיוא טינ טכַאמ סע --

 ןבעל ץנַאג רעזדניא ןדייל ןדיי רימ ! ריא בילוצ ןדייל לסיבַא

 וניאטח ינּפמו; : ןענעװַאד םייב רימ ןגָאז יו ,לארשי-ץרא בילוצ

 ןבירטרַאפ רימ ןענייז דניז ערעזדנוא בילוצ -- "ונצראמ ונילג

 -עגנָא רימ ןבָאה דניז יד בילוצ .,דנַאל רעזדנוא ןופ ןרָאװעג
 םירוסי ליפ ןכַאמכרוד רימ ןזומ טציא ןוא דנַאל רעזדנוא ןריואוו

 .,! קירוצ ןבָאה דנַאל סָאד ןלעװ רימ זיב ,ןדייל ןוא
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 טַאהעג ןבָאה סעקַאמורפ יד ןוא טייל-הדוגא יד שטָאכ

 ןבָאה .ןעעדיא עשיטסינויצ ענייז רַאפ בר ןסיורג םוצ תונעט

 ןענרעל ןיא ןואג ַא זיא רע זַא ,ןייז הדומ טזומעג ךָאד רעבָא ייז
 וצ ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןָאטעג ליפ טָאה רע זַא ,סעּפע ךָאנ ןוא
 ןיא טנגוי יד ןעיצרעד וצ ןוא הרותה דומיל םעד ןקרַאטשרַאפ
 .טייקשידיי ןופ טסייג

 ןייק ןעמוקעג זיא שא םוחנ 'ר ברה יװ םעדכָאנ ךיילג

 רעשידיי רעסיורג רעקיזָאד רעד ןופ בר סלַא ווָאכָאטסנעשט

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ הפיסא ןַא ןפורעגפיונוצ רע טָאה ,הליהק

 ַא ןפַאש ןגעוו ןדײרוצמורַא ייז טימ ידכ ,םיתבה-ילעב עשידיי

 -רָאֿפ ייז רַאפ טָאה רע סָאװ ,סעיצוטיטסניא עייר עצנַאג

 .טגיילצג

 ןעוועג זיא ןפַאש וצ טגיילעגרָאפ טָאה רע סָאװ עטשרע סָאד

 .רעד ַא ןגירק לָאז טנגוי עשידיי יד ואוו ,הנטק הבישי ןימ ַא

 רעבָא ,דומלת ןיא העידי ַא ךיוא ןבָאה ןיא ךנת ןיא גנואיצ
 עשידיי עמערָא רַאפ לוש ַא ןפַאש טלָאװעג רע טָאה קיטייצכיילג

 טייצלָאמ ןעמערַאװ ַא ןבעג ךיוא ייז לָאז ןעמ ואוו ,ךעלרעדניק

 ,םידומל יד ץוח ַא ,גָאט ןדעי

 יד ןטלַאהעג רָאי ַא לָאמ ייווצ טָאה ל"ז םוחנ 'ר בר רעד

 ,ךעלמענ .ןטלַאה ףדַאד בר ַא סָאװ ,לוש ןיא תושרד עלעיציפָא

 תבש ַא ןיא ,חסּפ ןופ םינינע יד ןגעוו ,ןסע ןכָאנ ,לודגה תבש

 עלעיציפָא יד ץוח ַא רעבָא .הבושת וצ םלוע םעד ןקעוװ וצ הבושת

 טדערעג טָאה ןוא רענדער רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ,תושרד

 רעד רַאפ גנודליב ןגעוו ,לארשי-ץרא ןגעוו ליפ ןוא טפָא רעייז

 זומ ,דיי רעדעי ,שטנעמ רעדעי זַא ,םעד ןגעוו ללכב ןוא טנגוי

 .ןשטנעמ ןשיווצ ןייגוצנָא ײזַא יו ןסיוו ןוא תודימ עטוג ןבָאה
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 ױזַא ,םינבר ּפיט םעד ןופ ןעוועג זיא ׁשַא םוחנ 'ר ברה

 טצעזעג ןבָאה סָאװ ,ענווָאק ןופ רָאטקעּפס ןנחלא קחצי 'ר יװ

 ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו ,ןכַאמ וצ ריתמ ףיוא ךיז ףיוא

 סע ןעוו ךָאנ טרפבו .ןרסא וצ יװ רעכיג ליפ .טייקכעלגעמ

 לָאז סע זַא ,רעדָא טלעג ןופ ןדָאש ןסיורג ַא ייב ןטלַאהעג טָאה

 .תבש רעטכעוושרַאפ ַא ןעמוקסורַא ,לשמל ,רוסיא ןביליצ

 -ַאטסנעשט ןיא ךַאז עטנַאקַאב ט ןעוועג רעבירעד זיא סע

 ךָאנ קיטיירפ ,הלאש ַא טימ בר םוצ טמוק ןעמ ביוא זַא ,ווָאכ

 .רשכ זיא סע זַא ןענעקסּפ וצ ןעימַאב ךיז רע טעװ ,גָאט ןבלַאה

 .לגד"א ןוה רעד ןופ קיּפוּפ ןיא לדָאנ ַא ןגעוו הלאש ַא ייב לשמל

 ,סיורג ױזַא זיא תבש ןופ השודק יד זַא ,ןגָאז ייברעד טגעלפ רע

 ןיא ןעוו ,ןטרָאד וליפַא ןכַאמ וצ ריתמ ךיז טניול ריא בילוצ זַא

 -הדיגא יד רעבָא .רשכ:טינ ןעוועג סע טלָאװ ךָאװ רעד ןטימ

 וצ תונעט ןבָאה ןגעלפ ,םידיסח רערעג יד סרעדנוזַאב ,טייל

 ה"ד ,"ליקמ, ליפוצ זיא רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז ןגעלפ ןוא םיִא

 וליפַא ןוא רשכ ןייז טינ ףרַאד סע ואוו ,ןטרָאד רשכ טכַאמ רע

 .טכער טינ ךיוא סע זיא ,תבש בילוצ סע טוט רע ביוא

 רערעג ַא ,קינהדוגא ַאזַא יב זַא ,השעמ ַא טכַאמעג ךיז טָאה
 ַא טָאה ןיה יד זַא ןענופעג גָאטימכָאנ קיטיירפ ןעמ טָאה .דיסח
 זיא קינהדוגא רעקיזָאד רעד .קיּפוּפ ןיא לגָאנ ןטרעװַאשזרַאּפ
 ןייז ןסייהעג רע טָאה ךָאד ,ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג ןיילַא
 בר רעד .הלאש ַא ןגערפ ןוא בר םוצ ןייג לָאז יז זַא רעטכָאט
 ,"רשב; : לדיימ םוצ טגָאזעג ןוא קיּפוּפ ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה
 ,רעטָאפ םעד טגָאזעג סָאד ןוא ןעגנַאגעג םייהַא זיא רעטכָאט יד
 טָאה ןוא בר ןפיוא ןרָאצ ןופ טנערבעג טציא טָאה קינהדוגא רעד
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 ,ןפרַאװסױרַא יז ןסייהעג ןוא הפירט זיא ןוה יד זַא ,טרעלקרעד
 תיב-ינב ןייז .תבש ןסע וצ סָאװ ןייז טינ טעװ סע ןעוו וליפַא
 ןצנַאג ַא טרעגנוהעג עקַאט ןבָאה יז ןוא ןָאטעג ױזַא דלַאב טָאה
 .,תבׂש

 -רַאפ ןוא בר םוצ קעװַא קינהדוגא רעד זיא תבש יאצומ
 ,ןזיועגפיוא םיא ןוא קסּפ ןייז ןגעו הנעט ַא םיא טימ טריפ
 טָאה בר רעד ."הפירט, ןגָאז וצ טפרַאדעג רע טָאה ןיד ןטיול זַא
 :קיאור טרעפטנעעג רעבָא םיא

 טנקסּפעג בָאה ךיא ביוא .הטושידיסח ַא טנעז ריא; --
 ביוא ,ךיז ףיוא הריבע יד ןעמונעג ,תבש בילוצ ,ךיא בָאה ,רשכ
 טלעװו רענעי ףיוא רַאפרעד ךימ ןעמ טעװ ,רשכ טינ זיא סע
 טנָאקעג טָאה דניזעגזיוה רעייא ןוא ריא רעבָא ,ןפָארטשַאב
 ריא יוװ ױזַא טינ ןוא ,תבש האנה ַא ןבָאה ןוא ףוע סָאד ןסע
 ;ןבירשעג טייטש סע .תבש ןטרעטשרַאפ ַא ןבָאה וצ ,ןָאטעג טָאה
 ָאט ,ןגינעגרַאפ ןבָאה תבש טסלָאז וד ,"גנוע תבשל תארקו'
 טסַאפעג טָאה ריא ביוא ,טַאהעג ריא טָאה ןגינעגרַאפ ַא רַאפ סָאװ
 ??גָאט ןצנַאג ַא

 טקיאורַאב טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ךיז טָאה קינהדוגא רעד
 םיא ןלייצרעד וצ ,ןיבר םוצ דעג ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא
 טרעהעגסיוא קיא:ר םיא טָאה יבר רערעג רעטלַא רעד .ךַאז יד
 : טגָאזעג םיא וצ ךָאנרעד ןוא

 -רַאפ ךיז טפרַאד ריא ןוא בר רעסיורג ַא זיא םוחנ 'ר; --
 טסייו רע ;רשכ סע זיא "רשכ, טגָאז רע ביוא ;םיא ףיוא ןזָאל
 יד רָאנ ךעלטנגייא זיא סע .ריא יװ טוג ױזַא טקנוּפ ןיד םעד
 ,ןייז ריתמ ןענעק וצ ידכ ,ךיז ףיוא ןלעטש ןלעװ וצ ,עגַארפ
 "! חכ רשיי ַא רַאפרעד רָאנ םיא טמוק .ןָאט סע ליוװ סע ביוא
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 ןיז ריפ ןוא רעטכעט ייווצ טַאהעג טָאה ׁשַא םוחנ 'ר ברה

 סָאװ ,ןדמל רעטסואווַאב ַא ,ףסוי לאומש 'ר : ןעוועג ןענייז ןיז יד
 רעװָאקירטעיּפ ןיא לטעטש ַא ןיא בר ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא
 זיא םיא ךָאנ ,לאיחי השמ ןסייהעג טָאה ןוז ַא ךָאנ .עינרעבוג
 סלַא טנַאקַאב רעטעּפש ןרָאװעג זיא רעכלעוו שַא לדנעמ ןעוועג
 -ַאט רעװָאכָאטסנעשט, ןיא טעברַאעגטימ טָאה ןוא טסילַאנרושז
 רעד ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ?טַאלבעג
 ,טַאקָאװדַא ןַא ,שַא ןָאעל ןעוועג זיא ןוז רעטסגניי

 -עט עלַא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז סרעדנוזַאב טָאה שַא ןָאעל

 טָאה רע .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטייקיט

 ןוא ןעגנ:מענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןיא ליײטנָא ןעמונעג

 רעד ןעוועג זיא רע ואוו ,?יבכמה; ןיײארַאפ-טרָאּפס ןיא רעדנוזַאב

 לָאז גָאטימכָאנ תבש ןדעי זַא טריפעגנייא טָאה רֶע .רעציזרָאפ

 טרָאּפס ןגעוו טדערעג טָאה רע ואוו ,"תבש גנוע, ןַא ןעמוקרָאפ

 רעד זַא ,זיא טנַאסערעטניא .,ןדיי רַאפ ןופרעד טייקיטכיוו יד ןוא

 טנעיילעגרעביא לָאמ עלַא טָאה ,שַא ןָאעל טַאקָאװדַא רעקיזָאד

 ,רעטָאפ ןייז רַאפ תבש רַאפ טיירגעגוצ טָאה רע סָאװ השרד ןייז

 םעד טיול ןעגנורעסעבסיוא ןכַאמ טגעלפ ןוא ,בר ןסיֹורג םעד

 ,בר רעד ךיוא טָאה ױזַא .טגָאזעג םיא טָאה רעטָאפ רעד יו

 יד םייס ןשיליױּפ ןיא ןעמיקעגרָאפ זיא סע ןעוו טייצ רעד ןיא

 טימ ,ןבירשעגנָא ,הטיחש עשידיי יד ןרעוװרַאפ וצ ףיוא עטַאבעד

 ןיא ,שילױוּפ ףיוא ערושָארב ַא ,ןָאעל ,ןוז ןייז ןופ ףליה רעד

 ,טקַא רעשיטסינַאמוה ַא זיא הטיחש זַא ןזיװַאב טָאה רע רעכלעוו

 ,ןלױּפ ץנַאג ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ערושָארב יד

 רעד ןיא גנילצולּפ ןרָאװעג רטפנ זיא שא םוחנ 'ר ברה

 ןעוועג טלַא זיא רע .,1926 יַאמ ןט12 ןפיוא ןט12 ןופ טכַאנ

 -עגנָא טָאטש יד טָאה ןעמָאנ ןייז ןקיביײארַאפ וצ ידכ .רָאי 2

 להוא; ןעמָאנ ןטימ שרדמה תיב עשיטָאטש סָאד רעטעּפש ןפיר

 ."םוחנ

 ?"ז רודגיבא 'ר יבר רעוװָאכָאטסנעשט רעד
 (עלַא ןופ שרעדנַא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןדיי ןטונ, ַא ןופ םערמרַאּפ ַא)

 -וצ טגָאמרַאפ טָאה ווָאכָאטסנעשט עשידיי עכיירנברַאפ סָאד

 ןיא ןעוועג ןענייז סע סָאװ ןעגנוריציפיסַאלק עלַא ןופ ךעלסיב

 ןיא ךיז ןבָאה סע .ןלױּפ ןופ טלעװו רעשידיי רעקילָאמַא רעֶד

 ; םוטנדיי ןשיתבה-ילעב ןופ ןגייווצ עלַא ןענופעג ןצענערג עריא

 -ןילײטּפָא עלַא ךיוא ןוא ןטכיש עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןטרָאס עלַא

 עלַא ןופ ןדיי ןטרָאד ןעוועג ןענייז סע ;לגילפ ןלַאקידַאר ןופ ןעג

 -ַאלימיסַא ןַא ךיוא --- ךעלריטַאנ רָאנ זיא סע סָאװ -- ןוא םינימ

 ןייק ןעמוקעג זיא רעדמערפ ַא ןעוו זַא ,ױזַא .עּפורג עשירָאט

 רע טָאה ,טייצ לקיטש ַא ןטרָאד טכַארברַאפ ןוא וװָאכָאטסנעשט

 ןוא ןטכיש עלַא ןגעוװ גנולעטשרָאפ עיונעג ַא ןבָאה טנעקעג

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןדיי ייב ןעוועג ןענייז סע סָאװ סעּפורג

 ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ

 ץוח ַא טַאהעג ווָאכָאטסנעשט טָאה ,דליב סָאד ןצנַאגרעד וצ

 רערעג לשמל יוװ ,םייבר ערעדנַא וצ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,םידיסח

 ןַא ןופ םידיסח ךיוא ,לגד"א םידיסח רערעדנַאסקעלַא ,םידיסח

 טמַאטשעג טָאה סָאװ װָאכָאטסנעשט ןופ יבר ַא ,יבר םענעגייא

 -נַא גנוריפ ןייז ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא סוחי ןסיורג ןופ

 ,םייבר עלַא ןופ שרעד

 ןיא גנַאל-ןרָאי טניואוועג טָאה רעכלעוו ,יבר רעקיזָאד רעד

 עדייז ,רעטָאפ ןייז טניואוועג ךיוא טָאה סע ואוו ,ווָאכָאטסנעשט

 רעד ןיפ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג טינ ןעמ טָאה .עדייז-רעטלע ןוא

 ןוא ,(םייבר ערעדנַא יד לשמל יוװ) ?יבר רעװָאכָאטסנעשט; ,טָאטש

 ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ רפס ַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא טינ ךיוא

 םענעגייא ןייז טימ זיולב רָאנ ,("תמא תפש;, רעד ,לשמל יוו)

 רודגיבַא 'ר ןסייהעג טָאה רע .ןגיוצרַאפ לסיבַא רָאנ ןעמָאנ

 טָאה רע ."לרודגיבא '-ש ןפורעג קלָאפ סָאד םיא טָאה .ָאריּפַאש

 ייב ןעמונעג רָאנ רע טָאה ןוידּפ ַא רעבָא ,ךעלטיווק ןעמונעג

 טָאה ןשטנעמ עמערָא ייב .ךעלגעמרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םענייא

 ןענייז סָאװ עכלעזַא ןוא ןעמענ טלָאװעג טינ ןשָארג ןייק רע

 "ןוידּפ/ ַא ןבעגעג ןילַא יליפַא רע טָאה ,םערָא רָאג ןעוועג

 ,טייהרעליטש

 טגעלפ רע ןוא ,םינּפ תרדה ַא טַאהעג טָאה יבר רעד טָא
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 יבר רעד רעבָא .ןגיוא עקידנעגנירדכרוד טימ םענייא ןעמענכרוד

 -רַאפ רָאנ ,ןבָאה ארומ םיא רַאפ לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג טינ טָאה

 ןַא טַאהעג טָאה רע .םיא וצ טנעָאנ ןייז לָאז ןעמ זַא ,טרעק

 ןוא סרעילָאטס ,סרעטסוש ,סרעדיינש ,תוכאלמ-ילעב ןופ םלוע

 :ייז וצ ןגָאז טגעלפ רע .סרעקעב

 ריא יוװ יױזַא רימ וצ ןעמוק טלָאז ריא זַא ליוו ךיא, ---

 ! רימ רַאפ ןצוּפסיײא טינ ךיז טפרַאד ריא !טעברַא רעד ןופ טייג

 עטסנעש יד יװ תומשנ ענייר ערעייא רעקיטכיוו ןענייז רימ

 ."רעדיילק

 ךיז ןבָאה עכלעוו יד ףיוא ןעיירשנָא ךיוא טגעלפ יבר רעד

 סָאװ ,ןדיי ַא ףיוא טרָאװ טכעלש ַא טימ לָאמַא טקירדעגסיוא
 טגעלפ רע .יוג ַא ףיוא וליפַא רעדָא ,םורפ ױזַא ןעוועג טינ זיא

 . ןגָאז

 ןעמ ביוא !טָאג ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןשטנעמ עלַא;

 !?ףַאשַאב סטָאג טנייפ טָאה סָאװ ,ןצעמע טנייפ טָאה

 טימ ןעגנערברַאפ וצ ןבָאה ביל רע טגעלפ סרעדנוזַאב

 רע ."ךעלמיכאלמ; ןפֹורנָא טגעלפ רע עכלעוו ,רעדניק עניילק

 .דומלת רעד ןופ רעדניק יד ךיז וצ ןפורפיורַא ןסייה טגעלּכ

 ןצעז ךיז ךעלרעדניק יד ןסייה ,טעדנירגעג טָאה רע סָאװ ,הרות

 -ַאנ ערעדנַא ןוא סעקרעקוצ ןלייט ייז טגעלפ רע ןוא םיא םורַא

 ל"ז רודגיבא 'ר ברה

 .ןפוא ןשירעדניק ַא ףיוא ייז טימ טגנערברַאפ טָאה ןוא ןעיירעש

 ,ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז ןעוועג זיא סָאד

 "רעטלע ןייז ןיא ןטָארעג ןעוועג רע זיא טכיזניה רעד ןיא

 -עג זיא רעכלעוו ,רעוועלעל דוד 'ר קידצ רעסיורג רעד ,ןדייז

 ...לארשי בהוא; רעסיורג רעד סלַא טסואווַאב ןעיו
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 ןופ רעדנירגַאב יד ןיפ רענייא ןעוועג זיא רעוועלעל דוד 'ר

 ןרָאפעגמורַא זיא רעכלעוו ,רע ןעוועג זיא סע .םזידיסח ןשילױּפ

 זיא רע ואוו ,םוטעמוא ןוא "דיוב , ַא ןיא ןליוּפ ץנַאג רעביא

 זיא סע .תודיסח ןגעוו םלוע םוצ טדערעג רע טָאה ,ןעמוקעג

 .ןליױּפ ןיא םייבר עיינ ליפ *טכַאמעג; טָאה סָאװ ,רע ןעוועג ךיוא

 רעד) עקרואוו ןופ קחצי 'ר ןַאד "שודקה דייא םעד ןטשרע םוצ
 דרַאנרעב ר"ד םעד ךָאנרעד ןוא (יבר רעקרואוו רעקידרעטעּפש

 חהבושת לעב ַא ןרָאװעג םיא קנַאד ַא זיא רעכלעוו ,ווָאקירטעיּפ ןופ

 ,"יברק ַא ןוא

 ךָאנ טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעוועלעל לדוד 'ר רעבָא

 רעשידיסח רעד ןיא עטלייצעג רָאנ סָאװ ,הלעמ רערעדנוזַאב ַא

 עסיורג ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעוועג הכוז וצרעד ןבָאה טלעוו

 -ידיסח רעד ןיא .ןדיי יצ סרעדנוזַאב ןוא ןשטנעמ עלַא וצ עביל

 יבר ןייא ןופ טסואוועג טלָאמעד זיב רָאנ ןעמ טָאה טלעוו רעש

 רעכלעוו ,וועשטידרעב ןופ קחציזיול 'ר ןעוועג זיא סָאד ,ןכלעזַא

 ןקחצי-יול 'ר ייב ."לארשי בהוא; רעד סלַא ןעוועג טסואווַאב זיא

 -עיע ,דיי רעטכעלש ַא יוװ ךַאז ַאזַא ךעלגעמ ןעוועג טינ רָאג זיא

 זיא רענייא רעדעי .לאוג ַא זיא , ,טגָאזעג רע טָאה ,"דיי רעד

 ירפ רעד ןיא טייג קחצי-יול 'ר ןגָאז טגעלפ דיי ַא ןעוו ."חישמ ַא

 לארשי עמש; סיוא טפור ןוא קעװַא ךיז טלעטש ןוא ןיײרַא לוש ןיא

 טקילײהעג רָאנ טינ ,טימרעד רע טָאה ,"דחא 'ה וניקילא 'ה

 -עג זיא ןײלַא רע רָאנ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןעמָאנ סטָאג

 ביוא ןוא .טָאג ןופ חילש ַא ןרָאװעג זיא רע .סיורג טימרעד ןרָאװ

 ןיוש לחומ סָאד טָאג םיא זיא ,הריבע ןַא ןָאטעג טָאה רע וליפַא

 רעד רעביא ןעמָאנ סטָאג סיוא טפור רע סָאװ ,ןײלַא םעד בילוצ

 ."טלעוו

 -יול 'ר ןופ ךרד םעד ןיא ןעגנאגעג זיא רעוועלעל דוד 'ר

 ןופ הדימ יד ןעוועג ךיוא זיא םיא ייב .רעוועשטידרעב קחצי

 רע ןוא תודיסח ןיפ טנעמַאדנופ-טּפוה רעד "לארשי תבהא;

 .ןבעל ןיא טריציטקַארּפ ךיוא סָאד טָאה

 1746 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעוועלעל דוד 'ר

 'ר ,רעטָאפ ןייז .וועלעל טָאטש רעד ןבעל .ַאלַאיב ףרָאד ןיא

 ךיוא וצרעד רעבָא ,ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,יבצ המלש

 לדוד ןייז ןוא רעטניוו ןעמוקעג זיא סע .ןַאמערָא רעסיורג ַא

 -עג טינ טָאה רע רעבָא ,שובלמ םערַאװ ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה

 רַאפ ןכַאמ ןזָאל וצ ידכ רעדיינש םוצ ןייג וצ טלעג ןייק טַאה

 ןייז ןופ טרָאּפשעגּפָא רעבירעד רע טָאה ,עלָאטלַאּפ ַאזַא םיא

 .ןכיירגרעד סָאד ןענָאק וצ ,ןשָארג וצ ןשָארג הסנרּפ רענעגייא

 טָאה רעכלעוו ,רעדיינש םוצ לדוד ןייז ןעמונעג רע טָאה ךעלדנע

 ַאזַא םיא רַאפ טיינעגפיוא ךָאנרעד ןוא סָאמ יד ןעמונעג םיא ייב

 ןיא ךָאװ רערעדנַא רעד ףיוא ןעמוקעג זיא לדוד ןעוו .דגב

 ןָאטעגנָא לגניי ַא ןטרָאד טציז סע יו ןעזעג רע טָאה ,ןיירַא רדח

 ןָאטעגסיױא טָאה ןוא טכַארטעג ליפ טינ דע טָאה ,סעטַאמש ןיג

 זיא רע ןעוו .לגניי םענעי וצ ןבעגעגקעוװַא סע ןוא דגב םעיינ ןייז

 טָאה רע יאוו ,טגערפעג עמַאמ ןייז םיא טָאה ,ןעמוקעגסיײהַא

 רעד טגָאזעגסיוא לדוד טָאה ,שובלמ םעיינ ןייז ןָאטעגניהַא

 ,תמא םעד ןעמַאמ

 רדח ןיא קירוצ ףיול ןוא שובלמ ןטלַא םעד ןָא וט ייג; ---

 טעװ ןוא ןופרעד רעצ ליפ ןבָאה טעװ עטַאט רעד לייוו ,ןיירַא

 ."ןגָאלש ךיד

 לָאז -- ,טרעפטנעעג ןעמַאמ ןייז לדוד טָאה --- ,טוג ,ונ; --

 רעצ ןייז ןרעהפיוא רשפא םורַא ױזַא טעוו ,ןגָאלש עטַאט רעד ךימ

 "ללטנַאמ םעיינ םעד ןבעגעגקעוַא בָאה'כ סָאװ ףיורעד

 -סיוא ןוא דלַאװ ןיא ןפיולקעװַא לדיד טגעלפ לגניי סלַא ךָאנ

 יד ןגעו ןטכַארט טגעלפ רע ואוו ,רעדלעפ ןיא ךיז ןטלַאהַאב

 ...ןייטשרַאפ וצ רעסעב טָאג ױזַא יװ ןוא ןבעל ןוא טָאג ןופ ןגעוו

 ןילַא רענייא טכענ ענעצנַאג ןענרעל ןוא ןציז ךיוא טגעלפ רע

 טסקַאװ סע זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה לטעטש ןיא ןוא שרדמה:תיב ןיא

 ,ןדיי ייב ןואג רעיינ ַא

 םיא טָאה ,הוצמ-רב ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,רָאי ןציירד וצ
 ןיא גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,טכַאמעג הנותח רעטָאפ ןייז
 ןַאמערָא ַאזַא רעבָא ,ןדמל ַא דיי ַא ןופ רעטכָאט ַא וצ ,טייצ רענעי
 םָארק ַא טכַאמעג ןַאמ ןגנוי םעד טָאה ןעמ .ןעוועג זיא ןיילַא רע יו
 גָאט ןדעי ןפיוקרַאפ טלָאװעג טינ טָאה לדוד 'ר רעבָא ,זיּפש ןופ
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 ןעמענוצוצ טינ ידכ ,הנויח ףיוא טפרַאדעג טָאה רע ליפיוו רעמ

 ,לטעטש ןופ םירחוס ערעדנַא יד ייב םינוק ןייל

 טָאה לטעטש ןיא ןיא טרעיודעג גנַאל טינ רעבָא טָאה סע

 ,דיי רעקילייה ַא זיא לדוד 'ר רעגנוי רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ

 תושקב טימ םיא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ,קידצ רענעטלַאהַאב ַא

 ביײהנָא ןיא .הרצ רעדנַא ןַא ןגעוו רעדָא רעקנַארק ַא ןפלעה יצ

 זַא ןגָאז ןוא םעד ןופ ןעײרדסױרַא טריבורּפ ךיז לדוד 'ר טָאה

 ,לָאמנייא רעבָא ,יבר ןייק טינ זיא רע לייוו ,תועט ַא טָאה ןעמ

 ןופ יבר םייב ןעוועג ןענייז וועלעל ןופ םידיסח עּפורג ַא ןעוו

 ,רימ יצ ןעמוק טינ טפרַאד ריא/ : טגָאזעג ייז וצ רע טָאה ,ןילבול

 טינ טסייו ריא רעבָא ,ןוז עסיורג ַא טנייש לטעטש רעייא ןיא

 ,לדוד םעניילק םעד ,ןטרָאד ףיוא טכוז ןוא םייהַא טייג .ןופרעד

 ןעמוקעגקירוצ ןענייז םידיסח יד ןעוו ."קידצ רעסיורג ַא זיא רינ

 -עג ןענייז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא טכַאמעג םסרפמ סָאד ייז ןבָאה

 שממ ןבָאה ייז ןוא טנגעגמיא ןצנַאג ןופ ןדיי יד םיא וצ ןעמוק

 ,זיוה ןייז טרעגַאלַאב

 ךיז ןוא םָארק-זייּפש ןייז ןבעגעגפיוא טציא טָאה דוד 'ר

 ליפ רַאפ ןבילבעג ןיוש זיא רע ואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טצעזַאב

 רעביא ןרָאפמורַא ןָא טציא ןופ טגעלפ רעוועלעל לד .ד 'ר ,ןרָאי

 ןעמעלַא ןסייהעג ןוא תודיסח ןגעוװ ןדייר ןוא ןליױוּפ ןופ טעטש יד

 דטפנ זיא "הזוח;, רעד ןעוו ,רעטעּפש .קידצ רענילבול םיצ ןרָאכ

 "שודקה דיי; םוצ ןרָאפ םלוע םעד ןסייהעג רע טָאה ,ןרָאװעג

 ַא רַאפ טניורקעג טָאה רע ןעמעוו ,אכסישּפ ןופ קחצי בקעי 'ר

 ,רוד ןופ םיקידצ עלַא ןעמוקעג טציא ןענייז ןעלדוד 'ר וצ .ןיבר

 ,רעקרואו קחצי 'ר םיא ןָא טּפעלקעג טָאה רעבָא סרעדנוזַאב

 רעקרואוע רעד סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו

 ??יבר
4 :: 4 

 עשידיסח יד ןיא םורַא טייג עדנעגעל עטנַאסערעטניא רעייז ַא

 טימ טָאה רעוועלעל לדוד 'ר יבר רעד ױזַא יו םעד ןגעוו ןזיירק

 זיא סָאװ ,רעטקָאד רעסיורג ַא זַא .וצרעד טכַארבעג גָאז ןייא

 רעטעּפש ןוא הבושת לעב ַא ןרעוו לָאז ,טייקשידיי וצ דמערפ ןעוועג

 ןדיי ייב יבר ַא ךיוא

 : ױזַא טלייצרעד טרעוו השעמ יד

 טָאה (עינרעבוג רעװָאקָארטעיּפ) ןישולַאז טָאטש רעד ןיא

 ,דרַאנרעב וַאלסעלָאב ןסייהעג טָאה סָאװ רעטקָאד ַא טניואוועג

 ,ץירּפ ןשילוּפ ןסיורג ַא ןופ ןוז ַא ןעועג זיא רעטקָאד רעד

 -ַאטסירַא ןַא םיא ןבעגעג ,םיא טימ טעקצַאצעג ךיז טָאה סָאװ

 רעװָאקַארק ןיא טקישעג םיא רעטעּפש ןוא גנואיצרעד עשיטַארק

 דרַאנרעב ווַאלסעלָאב ןעוו .ןיצידעמ ןענרעל וצ טגעטיסרעווינוא

 םיא טָאה ,טעטיסרעווינוא םעד ןיא םוידוטש ןייז טקידנעעג טָאה

 טָאה רע ואוו ,לוש רעשירעטילימ ַא ןיא טקישעג רעטָאפ ןייז

 א ןעוועג ךָאנרעד זיא רע .ריציפָא ןופ לוטיט ַא טימ טקידנעעג

 "בייל רעד ךָאנרעד ןיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא קינוװָאקלָאּפ

 ,קעשטנָאיַאז לַארענעג ,רעטערטרַאפ-לטעטש ןשיליוּפ ןופ ראטקאד

 טינ טָאה רעטקָאד ןוא רעציפָא רעגנוי רעד רעבָא סָאװ

 זַא ןוא ןדיי ןופ רָאג טמַאטש רע זַא ,סָאד ןעוועג זיא טסואוועג

 ףרָאד ַא ןיא טניואוו סָאװ ,דיי רעשילױוּפ ַא רָאג זיא עטַאט ןייז

 סע .עיצַאניפָארּפ ַא ןטרָאד טלַאה ןוא טנגעג רעװָאקַארק ןיא
 ץירּפ רעד :עדנעגעל עשידיסח יד טלייצרעד ,ױזַא ןעוועג זיא
 ןוא זָאלרעדניק ןעוועג זיא ,רעטָאפ ןייז ןעוועג טשרמולכ זיא סָאװ

 ןיפ זיוה ןיא רָאי יירד ןופ דניק ןייש ַא ןעזרעד טָאה רע ןעוו

 רע זַא ןלעפעג ױזַא דניק סָאד םיא זיא ,רעב רכשי 'ר ,ןדיי ַא

 ןוא ןענעבנגוצ דניק סָאד ןלָאז ייז ,ןפליהעג ענייז ןסייהעג טָאה

 .ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא ןוא םייהַא םיא וצ ןעגנערב סע

 רעד זַא ,עדנעגעל יד רעטייוו טניּפש ױזַא ,ןכַאמ ךיז ףרַאד

 ןיש ַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רָאטקָאד ןוא רעציפָא רעגנוי

 עקטנַאנרעװָאג יד ןעוועג זיא עכלעוו ,ענעלעה ןעמָאנ ןטימ לדיימ

 -קירוצ עביל ןייז רעבָא טָאה ענעלעה .לַארענעג ןופ זיוה ןיא

 טָאה ןיא טשַאררעביא ןעוועג זיא רעטקָאד רעגנוי רעד .ןזיווטג

 -וקַאב ביל קרַאטש ןענעלעה טָאה רע לייוו ,ןטילעג ליפ ןופרעד

 ןגָאז םיא לָאז יז זַא ריא וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ךעלדנע .ןעמ

 טדייל רע זַא ,ןעזעג טָאה ענעלעה ןעוו .טינ םיא ליוװ יז סָאװ רַאפ

 זַא ,דוס םעד טגָאזעגסיוא םיא יז טָאה .קרַאטש רעייז ןופרעד

 לָאמנײק דעטָאפ ריא טגָאזעגוצ טָאה יז זַא ןוא עשידיי ַא זיא יז

 ריא ןבעגוצפיוא טינ ןוא טסירק ַא טימ ןבָאה וצ הנותח טינ

 .ןביולג

 רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רעציפָא רעגנוי רעד ןעוו

 :ריא וצ טגָאזעג

 רעד ןיא ץלַא יו רערעייט רימ ייב טסיב וד ,ענעלעה ---

 וד רעבָא ,דיי ַא ןרעו וצ ריד בילוצ טיירג ןיב ךיא .טלעוו

 .ןבָאה הנותח רימ טימ טסעוװ וד זַא ,ןגָאװצ רעירפ רימ טזומ

 וצ קעװַא ןַאד זיא רע .טגָאזעגוצ סָאד םיא טָאה ענעלעה

 ,דיי ַא ןרעװ ליוו רע זַא ,טיורטרַאפ טָאה רע ןכלעוו וצ ,בר ַא

 דיי ַא ןרעוו ליוו טסירק ַא ביוא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה בר רעד

 ןעמ ןעק ,לדיימ שידיי ַא טימ ןטַארייה ליוו רע סָאװ םעד בילוצ

 םיא בר רעד טָאה -- ,רעבָא .ןייז רייגמ טינ ,ןיד ןטיול ,םינ

 .רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ ןייגוצ םוק -- .טגָאזעג

 רעטומ עטיוט יד :יזַא רעטייוו שדנעגעל יד טלייצרעד טציא

 ןוא םולח וצ טכַאניב םיא וצ ןעמוקעג זיא רעטקָאד ןגנוי ןוּכ

 רעגנוי רעד זַא ,ןסיוו ןלָאז ייז זַא טגָאזעג ייז ןוא בר םוצ ךיוא

 זיא סָאװ ,זיוה שידיי ַא ןופ דניק סָאד זיא רע .דיי ַא זיא רעציפָא

 רעבירעד ןיא םייה ןייז ןופ ןרָאװעג טביורעגוצ רָאי יירד יצ

 ןרעטש טינ םיא לָאז רע זַא ,בר םעד ןטעבעג עמַאמ יד טָאה

 ןגנוי םעד טלייצרעד סָאד טָאה בר רעד .דיי ַא קירוצ ןרעוו וצ

 .סיוא ןַא טכַאמעג טָאה דרַאנרעב וװַאלסעלָאב ר"ד .רעטקָאד

 סָאד ןוא זיוה סצירּפ ןופ רעניד יד ןשיווצ םעד ןגעוו גנושרָאּפ

 זיא ,דיי ַא קירוצ ןרָאװעג טציא זיא רע .טקיטעטשַאב ךיז טָאה

 ןיא ײמרַא עשיליוּפ יד ןזָאלרַאפ ךיוא טָאה ,זיוה סצירּפ ןיפ קעװַא

 ןביוהעגנָא טציא ךיז טָאה עכלעוו ,ןענעלעה טימ טַארייהעג טָאה

 : ."הסדה; ןפור וצ

 ןריציטקַארּפ טימ ןעמונרַאפ טציא ךיז טָאה דרַאנרעב ר"ד

 ןעמונעג טָאה רע .עלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא טבעלעג ןוא ןיצידעמ

 זיא סע ןעוו רעבָא ,םיא ייב טיזיו ַא רַאפ לָאצּפָא םעניילק ַא

 רע זַא ,טלעג ןבעגעג ךָאנ םיא רע טָאה ,ןַאמערָא ןַא ןעמוקעג

 .ןעניצידעמ ןפיוק וצ ףיוא ןבָאה לָאז

 ;ןרָאװעג קנַארק רעוועלעל לדוד 'ר יבר רעד זיא לָאמנייא

 רעטקָאד רעד .דרַאנרעב ראטקאד םעד ךָאנ טקישעג ןעמ טָאה

 ןבירשרַאפ םיא ןוא הלוח םעד טכַארטַאב טָאה ןוא ןעמוקעג זיא

 ; םיא וצ יבר רעקנַארק רעד ןָא ךיז טפור .ןיצידעמ ַא

 .ףוגה תאופר רַאפ טּפעצער ַא ןבירשרַאפ רימ טָאה ריא ---

 רעייא רַאפ האופר ַא ןבָאה וצ טפרַאד ,רעטקָאד ,ריא רעבָא

 ,המשנ

 ןענייז יבר ןופ רעטרעוו יד רעבָא ,קעװַא זיא רעטקָאד רעד
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 .ןעור טנאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה רע ןוא ּפָאק ןיא ןיירַא םיא

 ןרָאװעג זיא ןוא ןבעל ןייז ןגעוו ןטכַארטכָאנ ןעמונעג טָאה רע

 ענהפירט עלַא ןכָארבעצ ןבָאה בייוו ןייז ןוא רע .הבושת-לעב ַא

 -רעב רעטקָאד ,ןײלַא רע .זיוה רשכ ַא טריפעגנייא ןוא םילכ
 זיא ןוא תואּפ ןוא דרָאב ַא ןסקַאװ טזָאלעג ךיז טָאה ,דרַאנ

 וצ ןעמוק טפָא טגעלפ רע .רעמורפ ץלַא לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג

 ןוא ןעוועג ברקמ קרַאטש םיא טָאה רעכלעוו ,רעוועלעל לדוד 'ר

 יבר ַא ןײלַא ןייז ןעק רע זַא ,טגָאזעג םיא רע טָאה רעטעּפש

 ןיא ,םידיסח ךיז ייב ןעמענפיוא לָאז רע זַא .ןסייהעג םיא ןוא

 ,לטיווק עטשרע סָאד ןבעגעג םיא טָאה ןיילַא רֶצ

 יבר ַא ןרָאװעג רעציפָא ןוא רָאטקָאד רעד זיא םורַא ױזַא

 ןריפ טגעלפ ןוא למיירטש ַא תבש ןגָארטעג טָאה רע :ןדיי ייב

 רעתמא ןייז םיא וצ ןעמוקעג זיא ,ןעמ טלייצרעד ,רעטעּפש .שיט

 עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא דרַאנרעב רעטקָאד ייב ןוא רעטָאפ

 ,החמש

4 2 + 

 תודיסח ןשיליוּפ ןופ לייז ַא ןעוועג זיא רעוועלעל לדוד 'ר

 טייצ ןייז ןופ ןדיי עטיג ןוא םייבר יד ףיוא העּפשה ןייז ןוא

 רעייז ןעוועג זיא ,םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ יד ךיוא ןוא

 טרעסערגרַאפ רעטעּפש זיא לארשי תבהא ןופ הטיש ןייז .סיורג

 ןעמ סָאוװ .,אטּפַא ןופ לישעה עשוהי םהרבא 'ר ןופ ןרָאװעג

 בהוא רעד; ןפורעג ,ןדיי וצ עביל רעסיורג ןייז בילוצ טָאה

 -רעטעּפש רעד ןעגנַאגעג ךיוא זיא טירט ענייז ןיא ."לארשי

 ןופ דניירפ ַא ןוא רבח ַא ,שילַאק קחצי 'ר יבר רעקרוָאװ רעקיד

 ,יבר רעקצָאק רעטמירַאב רעד ,רעקצָאק לדנעמ 'ר

 (1814) ד"עקת טבש יז ןרָאװעג רטפנ זיא רעוועלעל דוד 'ר

 ,השמ 'ר : ןיז יירד טזָאלעגרעביא טָאה רע .רָאי 68 ןופ רעטלע ןיא

 טַאהעג ךיז טָאה רעוועלעל לדוד 'ר .רודגיבא 'ר ןוא הימחנ 'ר

 'ר ןוז רעד ןוא ,אכסישּפ ןופ שודקה דיי םעד טימ ןעוועג ךדשמ

 "טריפעגפ טָאה השמ 'ר .םעדייא סדיי םעד ןרָאװעג זיא ,השמ

 70 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ןוא תוקלתסה סלדוד 'ר ךָאנ שיט

 טבעלעג טָאה רע ואוו ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג רע זיא רָאי

 ןגָארקעג טָאה רע זַא ,ןגָאז םידיסח יד .געט 70 יװ רעמ טינ

 הימחנ 'ר ךיוא בעל ןייז ןופ רָאי ןדעי רַאפ געט עטקנעשעג

 זיא סָאװ םלוע ןַא טַאהעג טָאה ןוא "אווטסיבר; טריפעג טָאה

 ןעוועג רעבָא זיא םלוע םייב טבילַאב סרעדנוזַאב .םיא וצ ןרָאפעג

 ,לרודגיבא 'ר ןפורעג טָאה םלוע רעד ןכלעוו ,רודגיבא 'ר ןוז ןייז

 ןרָאפעג זיא םיא וצ ןוא גנַאל ןרָאי אווטסיבר טריפעג טָאה רע

 ,םלוע רעסיורג ַא רָאו

 ןעמָאנ ַא טָאה רע ןכלעוו ןוז ַא טַאהעג טָאה לרודגיבא 'ר
 .יבר ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,דוד 'ר רעטָאפ ןייז ךָאנ ןבעגעג
 ןעוועג זיא סָאװ ,לרודגיבא 'ר יבר רעד ןעוועג סָאד זיא ןוז סדוד 'ר
 ןייז ךָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ ןכלעוו ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןיא
 ,:ןדייז

 "הדוגא, רעד וצ טגנַאלַאב טָאה רע שטָאכ ,לרודגיבא 'ר

 ברה ןופ טייקיטעט עשיטסינויצ יד ןגעק רַאפרעד ןעוועג זיא ןוא

 רע לייוו ,בר-טָאטש םוצ דובכ סיורג טלייטעגוצ ךָאד טָאה ,שֵא

 יד ןופ רענייא ,ןואג רעסיורג ַא זיא בר רעד זַא טסואוועג טָאד

 ןוא טייצ רעקיטנייה רעד ןופ רענעקליואוו עשידומלת עטסערג

 רעתמא ןַא זיא בר רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ךיוא

 ףיוא ןייז וצ רבוע טינ טיהעגּפָא זיא סָאװ ,דיי רעקיטכרָאפסטָאג

 ץוח ַא ,טנרעל ןוא טכַאנ ןוא גָאט טציז רע ןוא ךַאז עטסנעלק יד

 ,ןדיי רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג טייצ רעדעי וצ זיא רע סָאיו

 לָאמנייא ןוא טייצ עגנַאל ַא ןעגנַאגעגנָא ױזַא זיא טפַאשטניירפ יד

 'ר םעדייא סלרודגיבא 'ר זַא ,טמיטשעגנייא םוחנ 'ר ברה טָאה

 רעד ןופ סהארוה הרומ יד ןופ רענייא ןרעוו לָאז ,ןיבור ףסִיי

 ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש

 ,ןרָאװעג ןסירעגדעביא טפַאשטניירפ יד זיא רעבָא רעטעּפש

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא גניריסַאּפ ַא ןעוועג זיא וצרעד

 טלָאמעד .טרעגנוהעג טָאה גנורעקלעפַאב יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 לפָאטרַאק ןופ ףיוקרַאפ ַא טנדרָאעגנייא לָאמנייא ןשטייד יד ןבָאה

 רעייז טימ ןעמַאװצ לרודגיבא 'ר ןופ םידיסח יד .תבש םוא

 זַא ,םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא לוש ןיא בר םוצ קעװַא ןענייז יבר

 ןייק ,תבש ,טנייה ןפיוק טינ רָאט ןעמ זַא ןפורסיוא לָאז רע

 ןדיי יד ןופ ןדייל יד ןעמעוו ,בר רעד .ןשטייד יד ייב לפָאטרַאק

 -רַאפ ,ןיא ןָאט טלָאװעג טינ סָאד טָאה ,טנעָאנ רעייז ןעוועג זיא

 םוא לפָאטרַאק יד ןפיוק וצ טכַאמעג ריתמ טָאה רע ,ךָאנ טרעק

 טקירדעגסיוא טלָאמעד ךיז טָאה יבר רעד .שפנ חוקיּפ בילוצ תבׂש

 -עג טינ ףיורעד םיא טָאה בר רעד .בר ןגעק טרָאװ קרַאטש ַא טימ

 רענייא טדערעג טינ רעמ ייז ןבָאה טלָאמעד טייז רעבָא ,טרעפטנע

 ךוב םעד ןיא ןבירשַאב זיא גנוריסַאּפ עצנַאג יד) .ןרעדנַא םוצ

 (..ןַאמטיל .א רעוװָאכָאטסנעשט םעד ךרוד ךעלריפסיוא

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא לרודגיבא 'ר שטָאכ רעבָא

 ןענַאטשרַאפ טָאה רע ."יאנק, ןייק ןעוועג טינ רע זיא "הדוגא;

 רעוו ,ןדיי עלַא ףיוא ןעוועג תיכז דמלמ טָאה ןוא טייצ עיינ יד

 -לע ןייז ןופ הטיש רעד טימ ןייג טגעלפ רע ,ןייז טינ ןלָאז ייז

 ןייק ָאד טינ רָאג ןענייז סע זַא ,רעוועלעל דוד 'ר עדייז-רעט

 טפערט סע; ,ןגָאז רע טגעלפ ,"טינ ןקידניז ןדייא .ןדיי עטכעלש

 םיא ךיז טכוד סע .ערה רצי ןופ טריפרַאפ טרעוו דיי ַא זַא ,לָאמ ַא

 טעװ הריבע עסיוועג ַא ףיוא ןייז רבוע טעוװ רע ביוא זַא ,סיוא

 ףוס רעד רעבָא .טעשזדנָאלברַאפ רע ןוא םיא רַאפ רעסעב ןייז

 ןוא רשיה ךרד ןופ ּפָארַא זיא רע זַא ,ךיז טּפַאכ דיי רעד זַא זיא

 .שטנעמ רעקידניז ןייק טינ טברַאטש דיי ַא .הבושת טוט רע

 .ןגָאז רע טגעלפ ײזַא ."טיוט ןרַאפ הבושת טוט דיי רעדעי

 ,רָאי 52 ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא לרודגיבא 'ר

 רעדניק 6 טזָאלעגרעביא טָאה רע .(1927) ז"צרת רָאי ןיא

 ףסוי) עלעסָאי רעסטלע רעד :רעטכעט יירד ןוא ןיז יירד ---

 דבכוי ,עלערעּפ :רעטכעט יד .,ךלמ ןוא קחצי בקעי 'ר ,(ךורב

 ,ןיבר רערַאמטַאס םוצ טַארייהרַאפ זיא עטצעל יד .עלעגייפ ןוא

 עלַא ןענייז החּפשמ רעד ןופ עקירעביא יד .םיובלעטייט לאוי
 ,ד"יה .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא



 119 ןט לַא טש עג

 םיובנריב רעביםהרבא רעלטסניקיהניגנ רעסיורג רעד
 (רָאי 20 ןופ ךשמב לוש רעיינ רעד ןופ רָאטנַאק-רעבָא)

 ףיורעד ץלָאטש ןעוועג רדסכ זיא ווָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד

 םהרבא ,רעלטסניק-הניגנ ןוא רעקיזומ רעטמירַאב-טלעוו רעד סָאװ

 רעיינ ריא ןופ ץיּפש רעד ןא ןענַאטשעג זיא ,םיובנריב רעב

 ןזיב ,1892 רָאי ןיא גנודנירג ריא טניז .רָאי 20 רעכעה לוש

 רעד טָא ואוו װָאכָאטסנעשט ןעוועג זיא סע םערָאװ ,1913 רָאי

 ;קרעװ ענייז ןופ בור סָאד ןפַאשעג טָאה רעלטסניק רעסיורג

 רעד ןיא רַאנימעס-םינזח ןטשרע םעד ןפַאשעג ָאד ךיוא טָאה רע

 ריטלוק ןיא ייס ןוא גנַאזעג ןיא ייס ןדליבוצסיוא ףיוא .טלעֹוו

 װָאכָאטסנעשט ןעװעג ךיוא זיא סע ןוא .םינזח עטלושעג עיינ

 טגעלעג ןוא *דנַאברַאפ םינזח; ןטשרע םעד ןפַאשעג טָאה רע ואוו

 -עּפש ןוא ןליוּפ ןיא גנוקינייארַאפ-םינזח ַא רַאפ טנעמַאדנופ םעד

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רעט

 -ַאי ןט3 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא םייבנריב רעב םהרבא

 ןלױּפ ,קסוטלוּפ טָאטש רעד ןיא (ה"פרת טבש 'ג) 1865 רַאינ

 -לצוו ,ןדמל ןסיורג ַא ןוא דיסח רעקצָאק ןפרַאש ַא ןופ זיוה ןיא

 -סוטלוּפ בייל השמ 'ר ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכ

 ץילימַאפ ןייז טימ םובנריב רעב-םרבא

 -עג ןזיװעגסױרַא דניק ןיילק סלַא ןייש טָאה רעב םהרבא .רעק

 סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא רָאי 7 וצ ןוא ןטייקיאעפ עלַאינ

 ןגיוצעג רעטָאפ ןייז ךיז טָאה רעטעּפש .קסוטלוּפ ןופ יולע רעד

 עקיטרָאד יד ןיא טנרעלעג טָאה רעב םהרבא ןוא שזדָאל ןייק

 .םינבר עקיטרָאד יד ןופ םענייא ייב ךיוא רעטעּפש ןוא םירדח

 -עד ןופ שרדמה תיב םעד ןיא טנרעלעג רע טָאה הווצמ-רב ךָאנ

 רעד, סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןוא שזדָאל ןיא טָאטש-טלַא

 טגָאזעג תואיבנ טציא ןבָאה עלַא ."ּפָאק ןפרַאש ןטימ ןַאמרעגנוי

 ןעק סע .ןליוּפ ןיא בר רעסיורג ַא ןרעװ טעװ רע זַא ,םיא ףיוא
 םהרבא ןופ גנַאגסנבעל רעד ןעוועג רשפא טלָאװ סָאד זַא ,ןייז

 טָאה סָאװ חכ ַא ךָאנ ךיז ןיא טַאהעג טינ טלָאװ רע ןעוו ,ןרעב

 טנַאלַאט ַא ,ךעלמענ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאג ןבירטעג םיא
 .ןעגניז וצ

 רעב םהרבא טגעלפ ןרָאי רעדניק עגנוי רָאג יד ןיא ןיוש

 רע .ןענרעל ןופ ןטימ עמַאס ןיא עלעגייפ ַא יװ ןעגניזעצ ךיז

 החמש 'ר יבר ןייז ןעוו ,גנילצולּפ ,.רדח ןיא ךָאנ ןָאט סע טגעלפ
 םעד ןכערב ךיז טגעלפ דרָאב רעסייוו רעסיורג רעד טימ ריאמ
 ןרעטש םעד ןשטיינק ןוא ארמג רעד ןיא עלעטש ַא רעביא ּפָאק

 ך

 -נָא רעב םהרבא גנילצולּפ טגעלפ ,טניימ סע סָאװ ןייטשרַאפ וצ

 ןבָאה םידימלת עלַא זַא ױזַא ,עלעגייפ ַא יװ ןלערט וצ ןביוה

 ןסירעגרעביא ךיוא טָאה ןיילַא יבר רעזייב רעד ןוא ןכַאל ןעמונעג
 ןעגניז סרעב םהרבא וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא איגוס ערעווש יד

 טשרעהעג רעירפ טָאה סָאװ גנומיטש ערעווש יד טָאטשנָא ןוא

 -עג רעכעליירפ רעמ ליפ ַא ןטערטנײרַא טציא טגעלפ ,רדח ןיא

 ,דנַאטשוצ-טימ

 וצ טבערטשעג רעב םהרבא טָאה טימרעד ןעמַאזוצ רעבָא

 "ומ ןסיורג םעד טימ גנודניברַאפ ַא ךיז טפַאש רע .ןליּפש ןענָאק

 ,יקסווָאנַאי םייח 'ר ,"רימזה, ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,רעקיז

 םיכסמ זיא רענעי ןוא ןכַאז עכעלטע טגניז רע ןכלעוו רַאפ

 םהרבא טָאה רָאי יירד .לדיפ ןליּפש וצ טסיזמוא םיא ןענרעל !צ

 טסנוק יד ןרעטלע יד ןופ ןסיוו ןָא ,הקיתשב טנרעלעג רעב

 -לדיפ רעטוג סלַא טמירַאב טרעוװו רע זיב ,ןליּפש-לדיפ ןופ

 יד ןופ עקינייא דוס יּפ לע ךיז ןסיוורעד ןופרעד .רעליּפש

 ןליּפש םיא ןרעה וצ קירעגיינ ןענייז ייז ,טיילעגנוי עשידיסח

 יז רַאפ ןליּפש לָאז רע זַא וצ םיא ןדייר ןוא לדיפ רעד ףיוא

 ןיא ןעמוקרָאפ טעוװ סע סָאװ הכלמ-הולמ ַא ייב ןרעמונ עכעלטע

 ןעמ זַא ,יאנתב רעבָא ףיורעד ןייא טייג רע .לביטש רעקצָאק

 םענעי טָאה סָאװ ןטַאט ןגנערטש ןייז וצ ןלייצרעד טינ סע לַאז

 םהרבא .הכלמ הולמ רעד וצ ןעמוק טלָאזעג טינ טכַאנ-וצ-תבש

 ךָאנ ןוא "אתדועס וניקתא/, ןופ ןוגינ םעד ייז רַאפ טליּפש רעב

 ,השמ 'ר ,עטַאט סרעב םהרבא זיא גנילצולּפ .תורימז ערעדנַא

 טָאה רע ןעוו ןוא טרַאװרעדמוא ץנַאג לביטש ןיא ןעמוקעגניײרַא

 רע זיא ,לדיפ רעד ףיוא טליּפש רעב םהרבא ןייז זַא ןעזרעד

 :יירשעג ַא טימ םיא וצ ןפָאלעגוצ

 -- ??טנרעלעגסיוא סָאד ךיז וטסָאה ןעוו ? סָאד זיא סָאװ, --

 .ערטסיב ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןוא

 םהרבא ןָא ךיז טפור ןטַאט ןטגערעגפיוא םעד ןקיאורַאב וצ

 , לכיימש ַא טימ רעב

 ןוא ךיא ןעק ןוגינ םעד ,ךימ טסייטשרַאפ וד ,*עטַאט; ---

 זיא ,לדיפ רעד ןופ סענורטס יד רעביא קישטימס ןטימ ןריפ סָאד

 ."רענייא רעדעי ןעק סָאד .טינ רָאג

 טָאה רעטָאפ רעזייב רעד ןוא טכַאלעג טציא טָאה םלוע רעד

 רעכלעוו ,ןוז ןייז רַאפ גנורעטסייגַאב ןייז טקירדעגסיוא טציא

 ןוא ןסיוו ןייז ןָא לדיפ ןליּפש ךיז ןענרעל:צסיוא ןזיװַאב טָאה

 ןוא טקַאט ליפ ױזַא טימ ןליּפש וצ וליפַא ןזיווַאב ןיוש טָאה

 ,שינעדנעטשרַאפ
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 -עג טײרפַאב זיא רעב םהרבא יו םעדכָאנ ,1886 רָאי ןיא

 ַארע עיינ ַא ןטָארטעגנײרַא זיא ,טסניד-רעטילימ ןופ ןרָאװ

 וצ טדער רעטָאפ סרעב םהרבא .ןבעל סרעקיזומ ןגנוי םעד ןיא

 -קיװטנַא וצ ןבעגעגרעביא ןצנַאג ןיא טציא זיא רעכלעוו ,ןוז ןייז

 ןרעו ןענָאק וצ ידכ ,הטיחש ךיוא ןענרעל וצ ,עמיטש ןייז ןעל

 טגירק טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא ןוא ױזַא טוט רע .טחוש-ןזח ַא

 טינ טרעיודעג סע .הטיחש ןעק רע זַא ,בר ַא ןופ הלבק ַא רע

 ןרַאגנוא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןופ טָאבנָא ןַא טגירק רע ןוא גנַאל

 -עג זיא סָאד ,ןיהַא טרָאפ רע ןוא עלעטש ַאזַא טרָאד ןעמענוצנָא
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 ךיז רע טײרפַאב ,לטעטש רענעי ןיא ,ןטרָאד .1888 רָאי ןיא ןעוו

 ענייז טלקיװטנַא ןוא ןטַאט ןגנערטש ןייז ןופ החגשה רעד ןוּכ

 וצ ןָא ךיוא טבייה רע ןוא קיומ ךס ַא טנרעל רע  .תוחוכ

 -ייוו טינ ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוחוכ עשירַארעטיל ענייז ןעלקיװטנַא

 ןרַאפ ןביירש וצ ןָא רע טביוה ױזַא .עשילַאקיזומ יד יװ רעקינ

 טנַאקַאב טרעוו רע ןוא ןעלקיטרַא ןופ עירעס עצנַאג ַא ?הריפצה;

 .רעלעטשטפירש סלַא

 -ןזח טרעוו ןוא ןליױוּפ ןייק קירוצ רע טמוק 1890 רָאי ןיא

 רעייז טרעוו ןעמָאנ ןייז ןוא ץינסארּפ לטעטש רעד ןיא טחוש

 .טפירש רענייפ סלַא ייס ןוא ןזח רעסיורג סלַא ייס רעלוּפָאּפ

 .רעלעטש

 עיינ יד טקיטרעפעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו ,1892 רָאי ןיא

 -רעבָא ןקיסַאּפ ַא טכוזעג טָאה ןעמ ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא "לוש

 -קרעמפיוא ,טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ רעקיזומ יד ןבָאה ,רָאטנַאק

 -רַאמ קירנעה 'ה ,ענימג רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד טכַאמעג םַאז

 ןעמוק וצ ןייא םיא טעדַאל רע ןוא ןרעב םהרבא ףיוא ,דלעפסוק

 וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב זיא רע ואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןייק

 ,לוש רעטיובעגסיוא יינ רעד ןופ ןזח רעד ןייז

 תמא ןַא ףיא טשרע רעב םהרבא טָאה וװָאכָאטסנעשט ןיא

 טזיורבעג ןבָאה סָאװ תוחוכ עשילַאקיזװמ עסיורג יד טלקיװטנַא

 תלבק ןופ עיציזָאּפמָאק עטמירַאב ןייז ָאד טפַאש רע .םיא ןיא

 לדיפ רַאפ סנַאמָאר ַא :"הרמזו לה; ןעמָאנ ןרעטנוא תבש

 יד רעביא טציא טצעז רע .ןכַאז ערעדנַא ליפ ןוא ריוװַאלק ןוא

 ףיוא עיצַאטנעמורטסניא ןוא טקנוּפַארטנָאק ,עינָאמרַאה ןופ ערעל

 סע עכלעוו ףיוא ,ווירב ןופ םערָאפ ַא ןיא שיאערבעה ןוא שידיי

 סױרַא ךיוא טיג רע .טיילעגנוי רעטרעדנוה םיא ייב ךיז ןרינָאבַא

 ."םינזחה ןוחרי; ןעמָאנ ןרעטנוא שיאערבעה ףיוא לַאנרושז ַא

 -ךוב ַא ןיא ווירב יד ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1902 רָאי ןיא

 הרמזה תרות? ןעמָאנ ןרעטנוא ,שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא םרָאּפ

 רעצנַאג ַא ןגיוצרעד ךיז טָאה ךוב ןקיזָאד םעד ףיוא ."תיל"פה

 -עג םורַא ױזַא זיא רע ןוא טנגוי עשילַאקיזומ עשידיי ןופ !ווד

 -לעּפַאק ןוא ןטנעגיריד ,םינזח רעקילדנעצ ןופ עטַאט רעד ןרָאװ

 רעד ןיא ןָאביוא עלעטש ַא טציא טמענרַאפ רע ,סרעטסיימ

 עמוא ךיז ןעמ טרעה טרָאװ ןייז וצ ןוא קיזומ רעשידיי ןופ טלעוו
 ,וצ םומ

 עפוטש ןופ טייג םיובנריב רב םהרבא יוװ רימ ןעעז ײזַא

 א וָאכָאטסנעשט ןיא רע טפַאש 1906 רָאי ןיא .עפוטש וצ

 ךיז טימַאב רע ואוו ,טלעו רעד ןיא עטשרע יד ,"לוש-םינזח;

 ,גנודליבסיוא רעשילַאקיזומ רעכעלטלעוו טימ תונזח ןקינייארַאפ וצ

 סָאװ ,םינזח עגנוי רעקילדנעצ ןגיוצרעד רע טָאה לוש רעד ןיא

 ןלױּפ ץנַאג ןיא ןלעטש עקיטכיוו ןעמונרַאפ רעטעּפש ןבָאה

 ןגירק וצ גנוריגעד רעשיסור רעד ייב טציא ךיז טימַאב רע

 -ַאװצ ןטשרע םעד עשרַאװ ןיא ןטלַאהּפָא וצ שינעביולרעד ַא

 שינעביולרעד יד רע טגירק ימ ליפ ךָאנ ןוא ,םינזח ןופ רָאפנעמ

 ,1907 רָאי ןיא רָאפ עקַאט טמוק רָאפנעמַאזוצ-םינזח ַאזַא ןוא

 טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא

 רעד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאװ ,ןליױוּפ ןיא ןייארַאפ-םינזח ַא רַאכ

 ,טלעוו רעד ןיא דנַאברַאפ-םינזח רעטשרע

 -ונָאמ ןייז רעביא רע טעברַא 1912 זיב 1909 ןרָאי יד ןיא

 תונמא; ןעמָאנ ןרעטנוא שיאערבעה ףיוא קרעוו שינזח לַאטנעמ

 -עג טכעלטנפערַאפ זיא סע ןעוו ,רעטעּפש טָאה סָאװ ,"תונזחה

 -ָאלעמ עלַא ייב גנורעטסײגַאב ןופ םעריטש ַא ןפורעגסױרַא ,ןרָאװ

 .ןענַאמ

 -סקלָאפ עשידיי יד טציא טריזירַאלוּפָאּפ םיובנריב .ב .א

 ןיא ןרעמונ עשילַאקיזומ עיינ ןוא םינוגינ עשידיסח יד ,םינוגנ

 ףיוא קיזומ ןגעוו ךס ַא ךיוא טביירש רע .טסייג ןבלעז םעד

 ץשיאערבעה ערעדנַא ןוא "םלועה; ,"הריפצה; ןיא שיאעדבעד

 -ערּפ רעשישטייד-שידיי רעד ןיא שטייד ףיוא ךיוא ןוא לַאנרושז

 סָאװ "גנוטייצ רעשזדָאלע רעשישטייד רעד ןיא רעדנוזַאב ןוא עס

 .שזרָאל ןיא ןענישרעד זיא

 לָאמנײא זיא רע .השעמ ַאזַא טריסַאּפ טָאה 1913 רָאי ןיא

 .היול עכעלטסירק ַא ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא סע ןעוו סַאג ןיא ןעוועג

 -ּפָארַא רע טָאה ,דיי ןייק טינ ןעו וליפַא ,תמה דובכ ובילוצ
 ,סעקַאמורפ רָאּפ ַא טקרעמַאב ןבָאה סָאד .לטיה סָאד ןעמונעג
 ןעמונעגּפָארַא טָאה דע זַא ,טשטייטעגסיוא דלַאב ןבָאה עכלעוו

 רעריפנָא יד ןופ רענייא סָאװ םלצ ןסיורג ןרַאפ לטיה סָאד

 ןביױהעגנָא ןבָאה סעקַאמורפ יד .ןגָארטעג טָאה היול רעד ןופ

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ןוא עצעה עקרַאטש ַא םיא ןגעק

 .עלעטש רעד ןופ ןגָאזּפָא רַאפרעד

 "עג קרַאטש וצ טָאה דלעפסוקרַאמ קירנעה סעזערּפ רעד
 םיא טָאה רע ,ןָאט סָאד לָאז רע זַא ןעמיובנריב ןופ ןטלַאה
 לוש רעיינ רעד ןופ עדניימעג עצנַאג יד זַא ,טרעכיזרַאפ ךיוא
 טקנערקעג טליפעג ךיז טָאה םיובנריב .ב .א רעבָא ,ןבָאה םיא ליוו
 רעצלָאטש ַא ןעוועג זיא רע יו ױזַא ןיא םיא ףיוא ןלַאפנָא יד ןופ
 זיא ןוא עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא ךיז רע טָאה ,עבטב שטנעמ
 -עג טינ טָאה רע לייוו ,שזדָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא ךָאנרעד דלַאב
 ןיא רעטייוו ןביילב לָאז רע זַא ןדייררעביא םיא לָאז ןעמ זַא ,טלָאװ
 ,וָאכָאטסנעשט
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 ןעמָאנ ןסיורג ַא טכַאמעג ךיז טָאה םיובנריב רעב םהרבא

 סָאװ ,רע ןעװעג זיא סע לייו ,טלעו רעשידיי רעד ןיא

 ןעגעוו עירָאעט ַא ןפַאשעג ןוא ּפָארט םעד טגיילעג טָאה

 טכיזניה רעד ןיא .קיזוומ עשידיי סנױזַא זיא סע סָאװ םעד

 .םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ יד רַאפ געוו ַא ןזיוועג רע טָאה

 עשידיי סָאװ ןופ םעד וצ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג טָאה רע

 ײמעגלַא ןופ סיוא ךיז טלייט יז סָאװ טימ ןיא טײטשַאב קיזומ

 ,קיזומ רענ

 -טפירש רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא םיובנריב .ב .א

 וצ טָאטשנַא תוחוכ ענייז טעמדיוועג רע טלָאװ ןוא רעלעטש

 עדעזדנוא ןופ רענייא ןעוועג רע טלָאװ ,יירעביירש וצ ,קיזומ

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ןטעברַא ענייז ץוח ַא .ןטסיאייסע עטסעב

 רע טָאה טרפב קיזומ רעשידיי ןגעוו ןוא ללכב קיזומ ןגעוו

 ןוא סנױזַא זיא סע סָאװ ,תודיסח ןגעוו ןטעברַא טַאהעג ךייא

 ערעדנַא עלַא ןופ שרעדנַא זיא גנוגעװַאב עשידיסח יד סָאװ טימ

 סרעדנוזַאב .ןבעל ןשידיי ןיא ןעוועג ןענייז סע סָאװ ,ןעגנוגעוװַאב

 עלעדנעמ 'ר ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה

 ןגעוו ףירגַאב ַא לָאמ ןטשדע םוצ טיג רע עכלעוו ןיא ,רעקצָאק

 .הטיש ןייז ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד

 ןייז ןוא רעקצָאק םעד טריזירַאלוּפָאּפ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןעק ןעמנ

 .טיוט ןוא ןבעל ןגעוו עיפָאזָאליפ ןייז ללכב יוװ תודיסח ןיא הטיש

 ןעמ עכלעוו ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עקיניזפיט ןעוװעג ןענייז סָאד

 ,גנַאל רעייז ןליױּפ ןיא טלעוו רעשיליכשמ רעד ןיא טדערעג טָאה

 וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה ןעלקיטרַא יד

 .שרעדנַא רָאג רעקצָאק םוצ ךיז ןעיצַאב

 ןיא דמולמ רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא םיובנריב .ב .א



 121 ןט לַא טש עג

 -ערבעה ענעדישרַאפ ןיא טקורדעג טָאה ןוא טפַאשנסיוו רעשידיי

 -נוא ןופ םַאטשּפָא ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיוו ןלַאנרושז עשיא

 חסונ ןופ תוליפת יד ןופ טײקשרעדנַא יד ןגעוו ,תוליפת ערעזד

 יד ןגעוו ןעלקיטרַא עיר עצנַאג ַא ןוא דרפס חסונ ןופ זנכשא

 יד ןגעו טכעלטנפערַאפ רע טָאה טעברַא ערעדנוזַאב ַא .םיטויּפ

 ,הליענ זיב ירדנ לכ ןופ ,רוּפיכ םוי ןופ תוליפת

 -יורג רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא םעלַא רעביא רעבָא

 גיהנמ ןוא רעריפ ,רערעל ןוא יבר רעד .רעקיזימ רעשידיי רעפ

 טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ עשילַאקיזומ עשידיי רוד ןצנַאג ַא ןופ

 סרעריפ-רעטסעקרָא ןוא ןטנעגיריד ,םינזח ןייז וצ ןעוועג ךנחמ

 עכעלטלעוו ןיא ייס ןוא טלעוװ רעזעיגילער-שידיי רעד ןיא ייס

 ,לגד"א ןעגנורעייפ ,ןטרעצנָאק יוװ ,ןעגנומענרעטנוא

 שזדָאל ןייק ווָאכָאטסנעשט ןופ ןעמוקעג זיא רע יוװ םעדכָאנ

 טהרבא

 ןוא עלעטש םוש ןייק ןעמעננָא טלָאװעג טינ רעמ ןיוש רע טָאד

 ןעוועג זיא רע .ןטָאבנָא ליפ טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,טינ ץעגרע

 ןסייו סָאװ סרעריפ-הליהק ןוא םיאבג ענעדישרַאפ יד ןופ דימ

 תועד ןגָאז ייז ןליו ךָאד ןוא קיזומ ןיא תונזח ןגעוו טינ רָאג

 .רענעק עסיורג ןענייז ייז זַא ערעדנַא ןביולג וצ ןכַאמ וצ ידכ;

 ןעגנַאגעג זיא ןוא ןבעל קיאור ליטש ַא טבעלעג טציא טָאה רע

 ,טנכייצעגנָא טַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ געוו ןפיוא רעטיייו

 ןוא וָאכָאטסנעשט ןיא גנילצולּפ ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 ןייק ןעמוקעג זיא דע .הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןטרָאד זיא

 ןייז וצ 1923 רעבמעצעד ןטפלע םעד ,קיטיירפ ווָאכָאטסנעשט

 זיא רע ןוא ןרָאװעג טוג טינ םיא זיא טכַאנייב רעבָא ,רעטכָאט

 ןעועג טרעשַאב זיא הליהק רעװָאכָאטסנעשט יד .ןברָאטשעג

 רעד ןופ םלוע-תיב םעד ףייא ןעור לָאז ןזח רעטבילַאב ריא זַא

 ,הליהק רעקיזָאד

 עקרָאיוועוו
 (תונורכז לטיּפַאק ַא)

 רעכלעוו ,עקרָאיװעװ םהרבא ןעוו ,גָאט ןטשרע םעד דלַאב

 ןופ ןעמוקעג זיא ,רָאי 12 ןופ לגניי ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 סניבר ןיא ןענרעל וצ ידכ ,װעשטַאכָאס ןייק ווָאכָאטסנעשט

 ןוא טעדניײירפַאב ןוא טנעקַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה .הבישי

 ןענַאװ זיב גנַאל ױזַא ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשטניירפ עקיזָאד יד

 .נַאהרָאפ םענרעזייא םעד רעטניה ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא רע

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ןעוועג זיא סָאד

 םעד ,ןואג ןסיורג םייב טנרעלעג ןטרָאד ןיא וװעשטַאכָאס ןיא

 וצ ןזָאלעגוצ ךימ טָאה ןעמ ,טסייה סָאד .עלעמהרבא 'ר יבר

 .ירפ רעד ןיא גָאט ןדעי טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,רועיש ןייז

 טפַאשקנעב ןיפ ןעגנַאגעגסיא טושּפ געט ענעי ןיא ןיב ךיא

 .ןעגנערברַאפ ןוא ןדייר ןענָאק לָאז ךיא ןכלעוו טימ רבח ַא ךָאנ
 .ןעוועג טינ דלוש סמענייק זיא'ס .ןכוז ןיימ טסיזמוא --- רעבָא
 ךימ טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ןעוועג זיא סע .עניימ טינ ךיוא
 לגניי ַא ןעוועג ךָאנ ןיב'כ ןעוו וװעשטַאכָאס ןייק ?טכַארבעג;
 טינ ןוא ךיא טינ לייוו ,"טכַארבעג, גָאז ךיא ,ָאי .רָאי 12 ןופ
 ,ןיהַא גנוי ױזַא ןרָאפ לָאז ךיא זַא טלָאװעג ןבָאה ןרעטלע עניימ

 רעפמעק יד ןופ רענייא זדנוא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה סע רעבָא
 זדנוא ייב טניואוועג עדארג טָאה סָאװ יבר רעװעשטַאכָאס ןרַאכ
 שרעדנַא טינ זַא ,רעקצָאק היקזח 'ר ןעוועג זיא סָאד ,טָאטש ןיא
 לייוו ,ןיבר םוצ וװעשטַאכָאס ןייק םיא טימ ןרָאפ לָאז ךיא זַא
 ..טייל ַא רימ ןופ ןרעוו טעװ ןטרָאד

 ,טנעקעג עלַא טעמכ ןלױּפ ןיא ןבָאה רעקצָאק היקזח 'ר

 -צָאק עלעדנעמ 'ר ןופ עטצעל יד ןופ ךָאנ ןעוועג זיא רע לייוו

 רענעי עכלעוו טימ טייל עגנוי ןופ עּפורג יד ,עידרַאװג רעק

 ,ןטלעוו ןרעק ייז טימ טלָאװעג ןוא טלגנירעגמורַא ךיז טָאה יבר

 ַא ןעוועג זיא היקזח 'ר .ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז טָאה סע רעבָא

 רע ןוא גנילציוו ַא ךייא ןוא דיסח רעפרַאש ַא ,ןדמל רעסיורג

 -עג רע טָאה ,לשמל ,ױזַא .ליפ רעייז רימ רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה

 ןעמוקנָא לָאז ךיא ַא זַא ,?טכַאמעג, ךיוא ןוא געט רימ רַאפ ןגָארק

 ןכלעוו וצ ,רועיש ןייז ןרעה וצ ,ה"ד ,ןיבר םייב ןענרעל וצ

 ה

 ,סרענרעל עסיורג ,םירוחב ענעסקאוורעד רָאנ ןזָאלעגוצ טָאה ןעמ

 עקיזָאד יד זַא ,ןריפסיוא טנעקעג טינ רע טָאה ךַאז ןייא רעבָא

 םוטעמוא ךימ טָאה רע שטָאכ .רימ טימ ןרבח ךיז ןלָאז םירוחב

 סָאװ ,"יולע רעשטיוָאל; םעד סלַא סיורג רָאג טלעטשעגרָאפ

 ןעוועג עקַאט זיא הביס יד .קינייוװסיױוא ףיוא ארמג טַאלב 60 ןעק

 ,ענעסקַאוװרעד ןעוועג ןיוש ןענייז םירוחב עלַא יד סָאװ ,סָאד טָא

 לגניי ַא ,קענש ַא ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,20 ןוא 17 ןשיווצ

 רעבירעד ןיב ךיא .טגיילעג טינ ןיליפת ןייק וליפַא ךָאנ טָאה סָאװ

 ענעי .דניירפ ןטנעָאנ ַא ןוא רבח ַא ךָאנ ןעגנַאגעגסיױא טושּפ

 וצ ןיא לגניי ַא טימ ךיז ןרבח יצ טסַאּפעג טינ טָאה םירוחב

 שממ ןטרָאד טײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא ןוא דימ וצ טנעָאנ ןרעוו

 .םותי ַא יו

 םענייא ייב ןציז ןעזרעד גנילצולּפ ךיא בָאה לָאמנייא רעבָא

 עטלזיירקעג טימ לרוחב גנוי ַא ןשיט שרדמה:תיב עסיורג יד ןופ

 ַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,רעטלע ןיימ ןיא ,ךעלהאּפ

 ןבעגעג םיא ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .קורדנייא ןטוג

 ןופ טמוק רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא "םכילע םילש;

 םיא בָאה ךיא .טינ םענייק ָאד טָאה רע זַא ןוא וָאכָאטסנעשט

 ליו רע ביוא ןוא טינ םענייק ָאד ךיוא בָאה ךיא ַא זַא ,טגָאזעג

 "עו םהרבא ןעוועג זיא סָאד ,ןעמַאזוצ ןטלַאה ךיז רימ ןלעוו

 ,דניירפ ןרָאװעג דלַאב ןענייז רימ .עקרָאייו

 עקרָאיװעװ רימ טָאה דלַאב .גָאטימכָאנ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ."געט, ןסעגעג טלָאמעד בָאה ךיא .קירעגנוה זיא רע זַא ,טגָאזעג

 ןוא קינייו סלַאפנדעי ,טַאהעג טינ עדייב רימ ןבָאה טלעג ןייל

 ןייק שממ ןַארָאטסער ַא ןיא ןייג ןגעוו רימ ןבָאה םעד ץוח ַא

 שרדמה תיב סניבר םעד זיא םעד רעסיוא .טַאהעג טינ הגשה

 ףרַאד ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןייג ביוא ןוא טָאטש רעד ןופ ץוחמ ןעוועג

 -עװ וצ טגָאזעג רעבירעד ךיא בָאה .טָאטש ןיא ןכוז סע ןעמ

 -עווע ןסע ןייג לע ךיא זיב ןטרַאװאוצ לָאז דע זַא ןעקרָאיכ

 ךיא לעװ ,"גָאט; םעד טנייה סע ךיא ואוו ,ןטרָאד ןיא "ערעשט

 רימ ןסע טינ לע ךיא ןוא "ערעשטעוו ןיימ,, ןבעג םיא ןסייה
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 עט למ,.,,,ןע,ע,,,,,,,עע,עעעע,ע(ע3עע,,עשעש""יי"תעת,,,שעת,ןעע,,עע,עע,,עעעע,עע ען ע עי, עשעע עג ,ת2ע, עעע,,,שעעעעע,, עעעעשששעששש,ש.עט,ט עת, עתתיי

 טנװַאדעגּפָא טָאה ןעמ זיב טרַאװעג ןיוש ןוא טסעומשעג ןבָאה

 בָאה ךיא ואוו ,דיי םוצ קעװַא םיא טימ ךיא ןיב ךָאנרעד ,החנמ

 רעליואוו ַא ,רעדיינש ַא ייב ןעוועג זיא סע ."גָאט, םעד ןסעגעג
 .רעמ סָאװ ןסע לָאז ךיא זַא ,טיהעג לָאמ עלַא ךימ טָאה סָאװ ,דיי

 טימ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו .ןענרעל וצ חכ ןבָאה לָאז'כ ידכ

 וצ טמעשרַאפ ןוא ךיג טגָאזעג ךיא בָאה ,ןעקרָאיװעװו םהרבא

 | : ןעמעלַא
 טינ רָאג טָאה רע .ןעמוקעגנָא טנייה טשרע זיא רבח ןיימ,, --

 ךיא .ערעשטעוו ןיימ ןבעג םיא ךיא ליװ .גָאט ןצנַאג ַא ןסעגעג

 גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ןוא -- "ןסעגעג טנייה ןיוש ךָאד בָאד

 ,ןייגוצקעװַא

 ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ןבָאה עילימַאפ ןייז ןוא רעדיינש רעד

 :רימ יצ טגָאזעג טָאה רעדיינש רעד .רעטכעלעג

 ביוא ,השקשינ .עדייב ןסע טעװ ריא .עלעגניי ,ןײרַא םוק,

 ץעקרָאיװעװ םהרבא

 -ַאכָאס ןיא ןענרעל וצ ידכ ,גָאט ןצנַאג ַא ןרעגנוה ןעק לרוחב ַא

 ,טײצלָאמ ַא ןבעג וצ םיא יאדכ זיא ,ןיבר םייב וועשט

 -עג ךיז ןבָאה רימ זיב טזָאלעגּפָא טינ זדנוא טָאה רע ןוא

 ."ערעשטעוו, ןסעגעג עדייב ןבָאה רימ ןוא שיט םייב טצעז

 רימ ייב ןפָאלשעג עקרָאיוװעװ םהרבא זיא טנוװָא ןבלעז םעד

 טלָאװעג טינ סע טָאה עטסָאבעלַאב יד שטָאכ ,טעב ןיימ ןיא

 סופורטיּפא ןיימ וצ םיא ןגעוו טדערעג ךיא בָאה סנגרָאמוצ .ןדלוד

 ַא םיא רַאפ ןגירק ןסייהעג טָאה רע ןוא ,רעקצָאק היקזח 'ר

 געט עכעלטע טימ .ןעועג סע זיא ױזַא ןוא ,"געט, ןוא הריד

 ןוא ,ןפָאלש וצ ואוו ,הריד ַא טַאהעג ןייש םהרבא טָאה רעטעּפש

 םיא רַאפ ןיוש סע ןבָאה טיילעגנוי סהיקזח 'ר ."געט, ךיוא

 ,טגרָאזרַאפ

 ןוקעּפָא רעד ךיוא ןרָאװעג היקזח 'ר זיא טלָאמעד טייז

 ,טגערפעגסיוא לָאמ עלַא םיא ןוא עקרָאיװעװ םהרבא רעביא

 .טינ רָאג םיא טלעפ סע יצ ,ךימ יװ ױזַא טקניּפ
+ 4 + 

 ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה עקרָאיװעוװ םהרבא

 טָאה ןעמ) טייל עגנוי ענייז ןסייהעג טָאה היקזח 'ר ."ּפָאק רעפרַאש;

 ןפיוא לרוחב סָאד ןעמענ ןלָאז ייז זַא ,(עטיווס סהיקזח; ןפורעג ייז

 רע סָאװ ןעז ןיא ןענרעל ןיא םיא טימ ןסעומש ה"ד ,לבמיצ

 : טכירַאב ַא טימ ןעמוקעגקירוצ דלַאב ןענייז ייז .ןעק

 ...ילכ ַא טסקַאװ רע ---

 -יורג ריא ןופ ןטרַאװרעד ןעק ןעמ זַא טניימעג טָאה סָאד

 הילזח 'ר ןעוו .לארשיב לודג ַא לָאמ ַא ןייז טעו רע זַא ,סעס

 ןוא ןעוועג ברקמ רערעמ ךָאנ םיא רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה

 -וצנייא םיא ידכ ,תוישעמ עשידיסח ןלייצרעד םיא טגעלפ רע

 ַא םיא טימ ןליּפש ךיוא רע טגעלפ לָאמַא .תודיסח ןיא ןכערב

 ,ךַאש

 רע .ךַאש ןיא לַאינעג שממ ןעוועג זיא עקרָאיװעװ םהרבא

 ,ןליּפש ןופ טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ,"ןטלַא; םייב לָאמ עלַא טָאה

 טכַאמעג םיא ןוא םיתרשמ רצוי עלַא ןוא ןיגינעק יד ןעמינעגוצ

 סעלעמהרבא 'ר ,ןלאומש 'ר טלייצרעד סָאד טָאה היקזח 'ר .טַאמ

 -ָאפ םעד ךָאנ םוקמ אלממ רעטעּפש ןרָאװעג זיא רעכלעוו) ןוז

 םשא רפס ןופ רבחמ רעד ןעװעג ךיוא זיא רע. טיוט סרעט

 םוצ ןעמוק ןעמהרבא ןסייהעג ןַאד טָאה לאומש 'ר ,("לאומשמ

 רימ .ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענייז עדייב רימ ןוא ןיבר ןופ רועיש

 ןוא םירוחב עגנוי ןופ הדע ןַא ןשיווצ ךעלגניי ייווצ ןעוועג ןענייז

 ןופ רעגניי ןעוועג טינ זיא ייז ןופ רענייק סָאװ ,ךעלסעבעלַאב

 ,רָאי 7

 -רעל געלפ ןוא דימתמ ַא ןעוועג ךיא ןיב טייצ רענעי ןיא

 ןיא ןײלַא רענייא טכַאנ עצנַאג ַא לָאמַא) טכַאנ ןוא גָאט ןענ
 -ַאב וצ טנַאה ןיא לטכיל ַא טימ שרדמה תיב ןרעטצניפ ןסיורג

 עג ביל טָאה עקרָאיװעוװ םהרבא רעבָא ,(ארמג יד זיולב ןטכייל

 קע םייב ןעוועג זיא סָאװ ,ןטרָאג ןסיורג ןיא ןריצַאּפש וצ טַאה

 יד ךעלציּפש ןוא ךעלקיטש ןָאט.צּפָא ךיוא ןוא ףיוה סניבר/ ןופ

 ןיא טפיטרַאפ ןעיײלַא יד ןיא טריצַאּפש ןבָאה עכלעוו םידיסח

 ,לשמל ,ױזַא ןסעומש עשידיסח ךיז טלייצרעד רעדָא ןענרעל

 יד ןופ ןַאטשַאק ןטרַאה ַא םענייא גנילצולּפ ןפרַאװ רע טגעלפ

 ,לדנייטש ַא עקַאט ךיוא לָאמַא ןוא ,טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ

 זיא סע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סָאד .שרעדנַא סעּפע יצ

 .עכָאטַאמוס רעצנַאג ַא וצ ןעמוקעג וליפַא לָאמנייא

 טָאה עקרָאיװעװ םהרבא .הנשה שאר רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 ,םיױבלּפע ןכיוה ַא ףיוא ןכירקוצפיורַא טסולגרַאפ גנילצולּפ ךיז

 טָאה לייוורעד .ןענרעל ןטרָאד ןוא אדמג יד ףױרַא ןעמענטימ ןוא

 ןצעמע ןפרָאװעגּפָארַא לָאמַא ךיוא ןוא 'םיוב ןופ לּפע ןסעגעג רע

 .ןײרַא ּפָאק ןיא לּפע ןַא
 ןייג טגעלפ יבר רעד ןעוו ,גָאטימ ךָאנ סע זיא ןעוועג ןוא

 טרעהעג ךיז טָאה גנילצולּפ ,ןײרַא ןטרָאג ןיא ריצַאּפש ַא ףיוא

 :ןוגינ רענייפ ַא ךיוה רעד ןופ

 ..טנרעלעג ןבָאה ןנבר יד ,ןנבר ונת -

 טָאה .םענייק ןעזעג טינ ןוא טקיקעגמוא ךיז טָאה יבר רעד

 סע רעוו ,סאבמָאב קחצי םהרבא 'ד שמשמ ןייז טגערפעג רע

 "מורַא ךיז שמשמ רעד טָאה .ךיוה רעד ןיא ץעגרע סָאד טנרעל

 רעטרַאה ַא זיא דלַאב רעבָא .םענייק ןעזעג טינ ןוא טקוקעג

 ןעירשעג שזַא טָאה רע זַא; ױזַא ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןלַאפעג םיא לּפע

 "עג זיא יבר רעד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ךַאז יד .גָאטייװ ןוּכ

 ןפערט טנאקעג טָאה לּפע רעד ןוא םיא ןופ טייוו טינ ןענַאטש

 | ,םיא ךיוא

 ןיא עקרָאיװשװ ןעזרעד טָאה ןעמ .דלַאוװעג ַא ןרָאװעג זיא סע

 ןופ רוחב ןדליו םעד טכַארבעגּפָארַא טָאה ןעמ ןוא ךיוה רעד
 דלַאב רעבָא .רעקיטש ףייא ןסירעצ טינ רועיש םיא ןוא םיוב

 טלעטשעגנייא ךיז ןוא רעקצָאק היקזח 'ר ןפיולוצ ןעמוקעג זי

 :ןעירשעצ ךיז טָאה רע .םיא רַאפ

 עלַא ונ ,ריא טגָאז ,דליו זיא רע !ּפָא םיא טזָאל; --

 .ןעז ךָאנ טעוו ריא .ןשטנעמ עבושח ןרעוװו רעדניק עדליוו

 .קיטַאלג ץלַא ּפָארַא זיא סע ןוא טקריוועג טָאה סָאד

 ט: א 8

 ןיא 1887 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא עקרָאיוװעװ םהרבא
 גנערטש ַא ייב ,(עינרעבוג רעשילַאק) קאיבאב ,לטעטש ןיילק ַא
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 זיא םהרבא ןעוו ,ךיז טָאה רעטָאפ ןייז רעבָא ,עילימַאפ רעשידיסח

 -עג טָאה רע .וָאכָאטסנעשט ןייק ןגיוצעג ,גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ

 רעד ןיא ,טגָאזעג יו ,רעטעּפש ןוא םירדח ןיא גנואיצרעד ַא ןגָארק

 רעד ןופ קעװַא רע זיא רָאי 12 וצ רעבָא .וװעשטַאכָאס ןופ הבישי

 -עג ךיוא זיא רע .גנודליב רענײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז ןוא הבישי

 טרעוו ןוא ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא ןגיױצעגניײרַא דלַאב ןרָאװ

 ןֶָא ךיוא רע טבייה טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעוט רעצנַאג ַא ןטרָאד

 ןיא -- רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד יו --- ןכַאז ןקורד ןוא ןביירש וצ

 ןעוו ."גנוטייצ ןַאמָאר, רעד ןיא ןוא "געוו רעד, גנוטייצ רעד

 םוצ ןלעטש ךיז טפרַאדעג טָאה ןוא ,רָאי 21 ןרָאװעג טלַא זיא רע

 ןיא ךיז טָאה רע ואוו ,עיצילַאג ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ,וויזירּפ

 -עד ךיז טָאה רע .טעברַא עשירַארעטיל טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאג

 -ָאװו ןעשידיא, ןופ סרוקנָאק ןשירַארעטיל ַא ןיא טקילײטַאב טלָאמ

 ןענואוועג ןוא קרָאי וינ ןיא ןענישרעד זיא סע סָאװ ?טַאלבנעכ

 -ענרַאפ וצ קשח ןייז טקרַאטשרַאפ ךָאנ טָאה סָאד ,עימערּפ יד

 -ַאב וצ ַא ךיז טביוה רע .רוטַארעטיל טימ רעמ סָאװ ךיז ןעמ

 ןוא ןליוּפ ןופ ןטפירשטייצ עשידיי ענעדישרַאפ ןיא ןקילײט

 ,רעלוּפָאּפ רעמ ץלַא טרעוו ןוא עקידעמַא

 רעװָאקַארק רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא רע טרעוו 1911 ןיא

 -עּפש לסיבַא ןוא ןענישרעד ןטרָאד זיא סָאװ *גָאט רעד; גנוטייצ

 רעטנַאמרעד רעד ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל רעד ךיוא רעט

 -שג ןוא ןילרעב ןייק ןעמוקעג רע זיא 1912 רָאי ןיא .,גנוטייצ

 -רושז-שדוח ןשירַארעטיל ַא ןטרָאד ןבעגוצסיױרַא עבָארּפ ַא טכַאמ

 ןרעמונ ייוצ יו רעמ רעבָא ,"ךוב סָאד, ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנ

 טָאה לַאנרושז םעד ןיא .ןענישרעד טינ לַאנרושז םעד ןופ ןענייז

 ןַאמָאר םעיינ ַא ןופ ןעלטיּפַאק ייוצ עטשרע יד טקורדעגּפָא רע

 ,"דדובתמ רעד; ןעמָאנ ןרעטניא ןבירשעגנָא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 -װעסּפ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ךס ַא טציא טקורד רע

 -רַאש ַא) ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ ךיוא ןוא ,"אקלעיב .א; םינָאד

 יד/ ןעמָאנ ןטימ קילעראג .ש ןגעוו ןעוועג זיא לקיטרַא רעפ

 ,(ןּפָארטנַאליפ-טסנוק

 ,עּפָארײא רעביא םורַא טציא טרעדנַאו עקרָאיוװעװ םהרבא

 ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ןָאדנָאל ,ןּפרעװטנַא ,זירַאּפ ןיא זיא רע

 טסניק ,רוטַארעטיל רַאפ ךובלמַאז; ןיא יוװ ןלַאנרושז ענעדישרַאפ

 .ערעדנַא ליפ ןיא ןוא ,"קיטירק ןוא

 םהרבא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ יד זיא סע

 ןיא זיא סע ןעוו ,ןָאדנָאל ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא עקרָאיװעיו

 -עגסיוא טָאה דנַאלסור ןיא זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא 1917 רָאי

 .ןרָאװעג טריטסערַא זיא רַאצ רעד זַא ןוא עיצולָאװער ַא ןכָארב

 ןייק ןרָאפ וצ טסילשַאב רע ןוא ןטולב ענייז ףיוא טצייר סָאד

 רעד ףיוא קלָאפ ןשיסור ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןעיירפ וצ דנַאלסור

 ןטרָאד ןיוש טביילברַאפ רע .דנַאל סיורג רעייז ןופ גנואיירפַאב

 ךיז טכוד סע ןעוו ,עיצולָאװער עשיטסיוװעשלַאב יד רעביא זיב

 ןיוש זיא סע זַא (טייצ רענעי ןיא ערעדנַא ליפ יוװ) סיוא םיא

 רע ןעו רעבָא ,טייהשטנעמ רעד וצ גנוזיילסיוא יד ןעמוקעג

 .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא תועט ןייז ןעזרעד טָאה

 -ייוועניא ןַא ןרָאװעג עקרָאיוװעװ םהרבא זיא דנַאלסור ןיא

 ךיוא ךיז טָאה רע ."סעמע; רעװקסָאמ ןופ רעטעברַאטימ רעטסקינ

 ענעדישרַאפ טימ ,ןלַאנרושז ןוא רעכיבלמַאז ליפ ןיא טקילײטַאב

 ,ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד

 עכעלטע ןבירשעגנָא ךיוא ןטרָאד טָאה עקרָאיוװעװ םהרבא

 ןיאק יו .טריפעגפיוא ןעמ טָאה ייז ןופ עקינייא סָאװ ,ןעסעיּפ

 ,ןטקַא ייווצ ןיא עירעטסימ ַא) ?יירקנענָאה, ,"טכַאנ רעפיט רעד

 ןיא ןענישרעד רעטעּפש זיא עמַארד יד .(ןזרעפ ןיא ןבירשעג

 טָאה עמַארד רעד ןיא .(1923 ,עװקסָאמ) "עגיל רוטלוק; גַאלרַאּפ

 ןטלעטשרַאפ ַא ףיוא ןרעדליש וצ טריבורּפ עקרָאיוװעװ םהרבא

 יז ןעוו ,סיוא טעז יז יוװ עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאב יד ןפוא

 רעד ױזַא יו ןוא לטעטש ןשידיי םעניילק ןיא ןיירַא טמוק

 ףיוא; ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .ףיוא יז טסַאפ רעמערק רעשידיי

 טריפעגפיוא זיא סָאװ "ןיװטָאב , עמַארד ַא ןוא ?"םיוב ןסייוו ַא

 ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה ןעגנולייצרעד ןופ םרָאפ ןיא .ןרָאװעג

 -רַאפ, ןוא "דרע ןוא למיה; ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמַאז ערעסערג

 טָאה רע .(ןבעל ןשידיסח ןופ ןעגנולייצרעד) "טכיל ענעשָאל

 "טפַאשקנעב;? יװ ,רעדיל ןיפ רעכיב עכעלטע ןבעגעגסױרַא ךיוא

 ןגָאלָאנָאמ ןוא ןעגנולייצרעד עכעלטע סעקרָאיוװעװ .ערעדנַא ןוא

 -וּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענייז "הריבע לעב רעד; ,"רוכיש רעד; יי

 עשירַארעטיל ףיוא טנעיילעג טּפָא ייז טָאה ןעמ ןוא ןליוּפ ןיא רעל

 ,ןטנווָא

 4+ ט: +

 ךיוא ןוא ןטייקיאעפ ךס ַא טַאהעג טָאה עקרָאיוװעװ םהרבא

 .תונורסח ייווצ ןופ ןטילעג טָאה רע רעבָא ,טנַאלַאט ןסיורג ַא

 טינ ךיוא ןוא גנודליב עשיטַאמעטסיס ןייק טַאהעג טינ טָאה רע

 "עג טָאה רע .ןכַאז ענייז רעביא ןטעברַא וצ דלודעג ןייק טַאהעג

 -יאעפ עסיורג ענייז קנַאד ַא .קעװַא טנַאה רעד ןופ ,טכייל ןבירש

 -נָא סעּפע ךיג טנעקעג קידנעטש רע טָאה ,חומ ןפרַאש ןוא ןטייל

 טינ ךיז רֶע טָאה ,טקידנעעג סע טָאה רע רָאנ יו רעבָא ,ןביירש

 ןופ ןכַאז רעביא ןטעברַא ןופ .וצרעד ןרעקמוא רעמ טלָאװעג

 ןבילבעג זיא רע .ןטלַאהעג טינ רע טָאה ןעמָאקלופרַאפ ןוא ןפיילש

 שרדמה תיב ןיא ענייז ןרָאי רעדניק יד ןיא יו ױזַא ,רעבלעז רעד

 םיא טָאה טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןענייז עלַא ןעוו ,װעשטַאכָאס ןיא

 רעטעּפש ךייא ןעוועג רע זיא ױזַא .ךיז ןליּפש וצ ןגיוצעג רָאג

 ןגעוו ןעגנערטשנָא ךיז טלָאװעג טינ טָאה רע .גנַאל-ןבעל ץנַאג ַא

 רענרעל ַא ,דימתמ ַא ןופ ּפיט רעד ןעוועג טינ זיא רע .ךַאז ןייל

 טעברַא סָאװ רעביירש ַא טינ ךיוא ןוא ,ןסיוו וצ טבערטש סָאװ

 .סעטכייל ,ליּפש רָאנ טַאהעג ביל טָאה רע .קרעוו ןייז רעביא

 ןוא ,ןפָארטעג טפָא ךיז רימ ןבָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 לָאז רע זַא םעד ןגעװ טדערעג םיא טימ ךיא בָאה לָאמנייא

 רע טָאה ףיורעד .ןענרעל ןוא טעטיסרעווינוא ןַא ןיא ןטערטניײרַא

 טינ טָאה רע לייו ,ןָאט טינ סע ןעק רע זַא טרעפטנעעג רימ

 רעבָא ,תמא רעבלַאה ַא רָאנ ןעוועג זיא סָאד .?ערוטַאמ,, ןייק

 טלָאװ חומ םענעפָא ןייז טימ לייוו ,רעפטנע רעקיטכיר רעד טינ

 רע ןעוו .טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא ?ערוטַאמ, ןבָאה טנָאקעג רע

 -נָא לסיבַא ךיז טלָאװעג טלָאװ רע ןעוו ,ָאי .טלָאװעג רָאנ טלָאװ

 טינ סע טָאה רע רעבָא ,טכיירגרעד ךס ַא רע טלָאװ ,ןעגנערטש

 .רַאפרעד דלודעג ןייק טַאהעג טינ טושּפ טָאה רע .טלָאװעג

 וצ דלודעג ןייק טַאהעג טינ טָאה רע יװ ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןטעברַא וצ דלודעג ןייק טַאהעג טינ ךיוא רע טָאה ןענרעל

 רע סָאװ ןכַאז ענייז ןביירשוצרעביא טּפיוהרעביא ןוא ךיז רעביא

 ןבָאה סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ליפ .ןבירשעגנָא טָאה

 -נע ןכַאמ ,ןפיילשוצ לסיבַא ייז לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג שממ ךיז

 םהרבא טינ רעבָא .לרעּפ עתמא ןרָאװעג ןטלָאװ ייז ןוא ןעגנורעד

 ביל טינ טָאה רע .ןָאט טנָאקעג טינ סָאד טָאה רע ,עקרָאיוװעוװ

 ,ןטעברַא וצ טַאהעג

 תוחוכ ענייז טרעטילּפשעצ רע יו םיא ןעמ טעז ױזַא ןוא

 רע זיא ןופרעד ,ןעגנוטייצ רַאפ טביירש רע .ןטרָאד ןוא ָאד

 ןוא רעצעז םעד ןבעגעגקעוװַא ,ןבירשעגנָא ,ןדירפוצ ןעוועג דארג
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 טינ לקיטרַא ןַא רעביא ןעמ ףרַאד גנוטייצ ַא רַאפ; .קיטרַאפ

 ןגָאז רע טגעלפ ױזַא ,"?ןטעברַא ליפ וצ

 רעטוג ַא ןעוועג זיא ,טלשפעג טָאה ןעקרָאיװעװ םהרבא סָאװ

 ןעמונעג םיא טָאה רעקצָאק היקזח 'ר .רעיצרעד ַא .ךנחמ

 טינ זיא היקזח 'ר רעבָא .וועשטַאכָאס ןיא ןעלגילפ ענייז רעטנוא

 ןפרַאו ןטימ השעמ רעד ךָאנ זיא םעד רעסיוא .ךנחמ ןייק ןעוועג

 -נייו ןסירעג לָאמַא טָאה רע :ןעשעג סעּפע רעדיוו ,לּפע יד

 יד ןיב ןײגּפָארַא ןפוא םושב טלָאװעג טינ טָאה ןוא ןביורט

 זיא ,רעטכָאט סרעקצָאק עלעדנעמ 'ר .הענצ הרש ,ןיציבר

 ןעירשעג ןוא טנַאה ןיא םיזעב ןטימ םיא וצ ןפָאלעגסױרַא

 רעדיוו לָאמ רעדנַא ןַא .ןײגּפָארַא טונימ יד לָאז רע זַא םיא וצ

 עשזַאס עצרַאװש טימ םינּפ סָאד טרימשעגסיוא ךיז רע טָאה

 ןוא ןסעזעג רע זיא ױזַא ןוא ,רעגענ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ןוא

 .אמק אבב ארמג יד טנרעלעג

 טַאהעג טָאה עקרָאיװעוװ םהרבא זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא סע

 םידאמ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,רָאיטקַא ןַא ןופ סעּפע ךיז ןיא

 זיא רע .ןשטנעמ ןעמירקוצכָאנ ןוא סענעצס ןליּפשסיױוא ףיוא

 ,ףרַאש ןעוועג עקַאט זיא ּפָאק רעד .קידװעליּפש רעייז ןעוועג

 רעסעב רָאנ ,ןטכַארט ליפ וצ טלָאװעג טינ טָאה ןײלַא רע רעבָא

 .קידװעליּפש ןבעל סָאד ןעמונעג

 טסייוו דנַאלסור-טעיווָאס ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא סע ױזַא יו

 טינ קינָאה ןייק ןטרָאד ךייא רע טָאה םתסה ןמ רעבָא .טינ ןעמ

 יװ ןוא ןעמוקעגמוא זיא רע ןעוו רָאלק טינ זיא סע .טקעלעג

 ,רעפעפ ,ןָאסלעגרעב רעביירש יד ןופ המישר רעד ןיא לייוו ,ױזַא
 טינ ןעמָאנ ןייז טרעוו ערעדנַא ןוא שיקרַאמ ץרּפ ,ןײטשפָאה

 ןעמוקעגמיא זיא רע זַא ךעלגעמ רעבירעד זיא סע .טנָאמרעד

 סע .טױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג רשפא רעדָא ,רעירפ

 טָאה רע יצ ןוא יורפ ַא טַאהעג טָאה רע יצ טנַאקַאב טינ ךיוא זיא

 ענרעזייא יד טגייווש םעלַא םעד ןגעוו .שרוי ַא ךיז ךָאנ ןזָאלעג

 ,דנַאלסור טעיווָאס ןופ גנַאהרָאפ

 רעתמא ןַא ןעוועג רעכיז זיא עקרָאיװעװ םהרבא רעבָא

 עשידיי סָאד .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא חכ ַא ןוא טנַאלַאט

 -עג רע .םיא ףיוא ץלָאטש ןייז רעבירעד ןעק ווָאכָאטסנעשט

 ןיז עטסעב עריא וצ טרעה

 ןירו שי םיפעי

 עיפַארגָאילביב עקרָאיװעװ םהרבא

 (עקרַאיוװעװ .א ןגעוו)

 ןבעל א ןופ ןטנעמַאמ .עקַארק ןיא
 ,103 יז ,1948 ,סערייא סָאנעוב

 ןופ ןטנעמָאמ .םזינויצ ןוא םזיכראנַא : .א ,ימלַא

 ,153 'פ ,1948 ,סערייא סָאנעוב .ןבעל א

 ;,6 ,ימלט

 רעטעברַא עיירפ ...עיזיװער-רמש :.א ,ימלַא
 ,3 .ז ,1956 ,4 יאמ ,קרָאי וינ ,עמיטש

 ןטערטרַאּפ .ושָאטַאּפָא .י :בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 ,37 'ז ,1933 ,עשרַאװ .רעביירש עשידיי ןופ

 רָאי 500 עיגָאלָאטנַא .עקרָאװעװ .א :.מ ,ןיסַאב

 ן"ז ,1917 ,קרָאי וינ ,2 דנַאב .עיזעָאּפ עשידיא

3+--254, 

 וינ ,שידיי .ןָאסלעגרעב השעמ :.מ ,ָאשײרַאב

 .8 יז ,1932 ,3 ינוי ,קרָאי

 ,רעטַאעט .ףעטרַא ןופ גע רעד :.נ ,דלַאװכוב

 ,431 יז ,1943 ,קרָאי וינ

 .ךיזמורַא ןוא ךיזניא .עיזיוועריץרּפ :המלש ,לקיב

 ,23 יז ,19236 ,טשצראקוב

 רעד ןיא ןטנעמָאמ עלַאנָאאצאנ :המלש ,לקיב

 ץנעדלָאג יד .רוטארעטיל רעשיטעװָאס-שידיי

 ,49 יז ,1957 ,ביבא:לת ,29 טפצה ,טייק

 רעד נופ סעמעלבָארּפ עשירעפעש :.י ,ןײטשנַארב

 ,655 ,ןרעטש .עיזעָאּפ רעשיטעװַאס רעשידיי

 .160 'ז ,1930 ינייַאמ ,קסנימ

 ףמאק רָאי 15 ןופ ןעלקַאכאס :.י ,ןײטשנָארב

 .שינעטנעק-םזינינעל -םזיסקראמ רַאפ
 ,קסנימ .עיצולָאװער:רבַאיקַא גָאטרָאי ןט15 םוצ

 ,38 ,33 ,17 ז"ז ,2

 .עקרָאװעװ .א .סָאטַאּפ רעשלאפ :.כ ,צענוד

 .נכערברַאפ ןייז נוא טסאלפ עיטָאמ,

 ,101795 זײז ,1933 ,קסנימ ,קרעװ ןוא רעביירש

 רעשירַארעטיל ןופ םעלבַארּפ רעד וצ :.מ ,רעניװ

 "ןפָאס עטוג, יד ןגעװ עירָאעט יד) .עשורעי

 ,19231 --- "עיזיווער , ךוב סעקרָאיװעװ .א ןיא
 ."סעמע, גאלרַאפ .קיטירק ןופ סעמעלבָארּפ

 ,175-131 זײז ,1923 ,עװקסָאמ

 .א וצ ןלאירעטַאמ :.מ ,רעניװ
 .עדנעגעל-רעמָאש

 ,"סעמע , גאלרַאפ ,קיטירק ןופ סעמעלבָארּפ
 ,210-233 ןיז ,1933 ,עװקסָאמ

 רעדליב .ענעיװ ןוא זיראּפ :סקַאמ .רד ,ךיײרנײװ

 -ליװ .עטכישעגרוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ,190 יז ,1928 ,ענ

 ףיוא טולב .לעפַאב טיול עביל :שרעה ,ךיורנײװ

 ,49 יז ,1950 ,קרָאי וינ'ןילקורב .ןוז רעד
 -ירעמא רעד .ןיװטָאב ילתפנ :ןמלז ,גייווצרעבליז

 ,9 יז ,1953 ,17 .בעפ ,קרָאי וינ ,רענַאק

 -קנַאק גנולמאז א --- ןװאורּפ :.מ ,יקסװָאקושז

 ןַאטיװעל .מ -- טריגַאדער .קיטירק עטער

 ,13 יז ,1924 ,װעיקיװָאקרַאכ

 ןופ ."דרע ןוא לעמיה , :.ב .ד |.ש ,יקסװָאנַאיו
 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .עקרָאיװשװ םהרבא
 ,1911 ,26 .גיוא ,קרָאי וינ

 .עיפארגָאילביב טַאטשלעדע דוד :םיפעי-ךירושי

 סָאל ,קרָאי וינ .ךוב'קנעדעג טאטשלעדע דוד
 .594 'ז ,1952 ,ָאקסיצנַארּפ ןַאס:סעלעשזדנַא

 ,7 'ז ,1953 ,קרָאי וינ ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס
 -װעװ םָארװַא .ןװאורּפ עטשרע :.מ ,וָאקַאװטיל

 רעטײװצ ,ורמוא ןיא ."יירקנענָאה , עקרָאי
 ,119:113 ז"ז ,1926 ,עװקסָאמ ,דנַאב

 סעקרָאיװעװ

 "ייװצ .ורמוא ןיא ."רבַאיטקָא; :.מ ,וָאקַאװטיל
 ,206 'ז ,1926 .,עװקסָאמ ,דנאב רֶעט

 .ורמוא ןיא ."דרעיינ , :.מ ,וָאקַאװטיל
 ,208 יז ,1925 ,עװקסָאמ ,דנַאב

 "רא רעד .דנעבא סעקרָאיװעװ .א :.ס ,רעדניל
 .9 יז ,1912 ,27 ..טּפעס ,ןָאדנָאל ,דניירפ רעטייב

 םהרבא ןופ *"טכַאנ רעפיט ןיא , :.ס ,רעדניל
 "רַא רעד .רעטאעט ןַאיליװַאּפ ןיא עקרַאיװעװ
 ,1912 ,11 רבָאטקָא ,ןָאדנָאל ,דניירפ רעטייב
 =! יז

 "רַא רעד ,רעטַאעט ןַאיליװַאּפ ןעגעװ :.ס ,רעדניל

 ן"ז ,1912 ,25 .טקָא ,ןָאדנָאל ,דניירפ רעטייב

73, 
 רעד .סַאג רעשידיא רעד ןופ :.ס ןרעדניןל

 ,1912 ,15 .װָאנ ,ןָאדנָאל ,דניירפ רעטײברַא
 ,10 יז

 ןוא רעטכיד רעד -- ימלא .א :ללה ףסוי ,יװעל

 ,1952 ,ילוי"ינוי ,זירַאּפ ,דנאליירפ .רעקנעד

 14 יז
 שיטעװָאס ןופ ןכירטש-טּפיוה :ןמחנ ,ליזיימ

 ןיא תופוקת ןוא תורוד .רוטַארעטיל רעשידיי
 ,1942 ,קרָאי וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 86 יז
 יעיזעָאּפ רעשידיי ןופ סעיגָאלָאטנַא :ןמחנ ,ליזיימ

 ,1954 רצבָאטקָא ,קרָאי וינ ,רוטלוק עשידיי

 ,35:31 זיז
 .עיזעָאּפ רעשידיי ןופ סעיגָאלָאטנַא :ןמחנ ,ליזיימ

 ,1954 רעבמעצעד ,קרָאי וינ ,רוטלוק עשידיי

 ,18 ,17 זיז
 .ןזײרקמַארד ,בקעי ,לטסעמ

 .173 יז ,1943 ,קרָאי וינ
 "רעּפער:רעטַאעט רעשידיי רָאי 70 :בקעי ,לטסעמ

 וינ ,רוטלוק עשידיי .עקירעמַא ןיא רַאוט

 ,44 יז ,1953 יַאמ ,קרָאי
 סירָאמ .דנַאברַאפןטעװַאס םניא :ןמלק ,רמרמ

 וינ ,1 דנַאב .קרעװ עטלעמַאזעג-יקסוועשטניוו
 ,329 'ז ,1927 ,קרָאי

 רץעטייװצ

 ירעטַאעט רעזדנוא
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 .גאלרַאפ ףוקיא .טַאטשלעדע דוד :ןמלק ,רמרמ

 ,351 ,348 ,346 ,345 ן"ז ,1950 ,קרָאי וינ
6, 361, 366, 368, 

 ,טפנוקוצ .ןענינעל ףיוא תונמחר ַא :.ש ,רעגינ
 ,677 'ו ,1934 רעבמעװָאנ ,קרָאי וינ

 .עקירעמא ןיא רעטַאעט שידיי :.נ .רד ,ןילדרעװס

 ,578 'ז ,1955 רַאונַאי ,קרָאי ןינ ,טפנוקוצ

 ,לַאירעטַאמ רעשיפַארגָאילביב :.א ,ץנַארעמָאּפ

 ,1943 ,קרָאא וינ .תומשנ ןופ ןרענעשזניא
 ,57 יו

 רעד ןיא טַאטשלעדע :רעדנַאסקעלַא ,ץנַארעמָאּפ

 -לעדע דוד .קיטירק-רוטַארעטיל רעשיטעװָאס
 -ץשזדנא סָאל ,קרָאי וינ ,ךוב"קנעדעג טאטש

 ,540:535 ןײז ,1953 ,ָאקסיצנַארפ ןאס:-סעל

3, 546, 

 רעד ןופ ןכירטש-טנורג יד :ָאעל ,ןײיטשלעקניפ

 וינ ,טייצ רעזנוא .עיזעַאּפ רעשיטעװָאס-שידיי
 ,40 יז ,1950 רַאונאי ,קרָאי

 ןופ לַאזקיש ןוא םינּפ סָאד :ַאעל ,ןייטשלעקניפ

 ןושל .רוטַארעטיל רעשיטצװַאס:שידי רעד

 ,1954 ,עקיסקעמ .םַײק רעשידיי ןוא שידיי

 .101 יז

 נײז וצ) .עקרָאיװעװ מָארװַא :םהרבא ,ןַאהַאק

 .צעד ,עװקסָאפ ,טייקיניא .(טײצרָא נט0

8, 1945, 

 ןופ ןַאמָאר -- "ליוק גינעק , :.י ,טרָאּפַאּפַאר

 -ָאטיל .עקרַאיװעװ .א שידיי .רעלקניס ןַאטּפא

 ,10 ילוי ,62 .מונ ,עשרַאװ ,רעטעלב עשיראר

 ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד :םהרבא ,ןעזייר

 וינ ,םוקפיוא רעד ,דנַאברַאפ"ןטַאר ןיא טסנוק

 ,12 'ז ,1929 יַאמ ,קרָאי
 .עקרָאיװעװ .א ,ןערָא-המחלמ : םהרבא ,ןעזייר

 553 '| ,1930 טסוגיוא ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ

 רעשידיא רעד ןיא ןעטלַאטשעג :םהרבא ,ןעזייר

 ,17 לירּפַא ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ .רוטַארעטיל

9, 

 ןופ ןָאקיסקעל .עקרָאװעיװ םהרבא :ןמלז ,ןעזײר

 -רַאפ .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןטלַאּפש ,1914 ,עשרַאװ ,"לַארטנעצ , גאל

2476, 

 ןופ ןָאקיסקעל .עקרָאװעיװ םהרבא :ןמלז ,ןעזייר

 "ָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןטלַאּפש ,1928 ,ענליוו ,דנאב רעטשרע .עיגַאל

08, 

 -ר"מש הזור .היפרגוילביב ס'ר"מש :ןמלז ,ןיזייר

 "יחא םירפס תאצוה .ר"מש וניבא .סילעשטַאב

 ,200 יז ,1953 ,םילשורי .מ"עב ףסא

 טסימרוטש ןוא רָאזיװער רעד :והילא ,ןַאמלוש

 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל .עקרַאיװעװ .א
 ,680-:679 ןײז ,1933 ,27 רצבַאטקַא ,494 .מונ

 "װעװ .א ןופ "בירעמ ןוא חרזמ,, :.ב ,ןיװעלש

 ,643 .מונ ,רעטעלב עשירארעטיל .עקרָאי
 ,573 יז ,1936 ,4 .טּפעס ,עשרַאװ

 -ףןטיל ףעשידיי שיטצװַאס יד :והילא ,ןַאמלוש

 טסוגיוא-ילוי ,קרָאי ןינ ,טייצ רעזנוא .רוטַאר

 ,1 דנאב :ָאװי ןופ רעכיברָאי עשיפַארגָאילביב

 .238 ,170 ,122 ,40 ן"ז .1928 עשראוו

 רַאונַאי ,608 .מונ :עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל

 "װעװ םהרבא ןופ טיוט ןכָאנ ,11 'ז ,1936 ,3

 .עקרָאי
 ,עװקסָאמ :.3 ךַאנַאמלַא רעשירַארעטיל-שיטעוװָאס

 .1935:1887 צקרויװעװ מָארװַא .299 'ז ,5

 םָארװַא .30 'ז ,1936 רַאונַאי :קרָאי וינ ,לַאנגיס

 ,1887:1935 ץקרָאיװעװ

 ןכַארּפש ץדמערפ ןיא

 1,614061004, 10960מ8: 2012820 416ט10142.
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 יקסווָאנשזולד השמ

 עקרָאיוועוו ףלָאוו
 (תונורכז ךעלמעלב)

 עקרָאיװעװ (עשטוועוו) ףלָאװ)

 יד ןופ .1896 רָאי ןיא ןריובעג זיא |
 -עג רע טָאה ןרָאי-רעדניק עטסירפ

 .וָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןיא טבעל

 -ידיסח-גנערטש ַא ןעמוקַאב טָאה רע

 ןענרעל ןתעב ךָאנ .גנואיצרעד עש

 ןביוהעגנָא רע טָאה הבישי רעד ןיא

 .ןעגנולייצרעד ןביירש

 -ירב ייוצ ןעװעג ןענייז ייז

 ,עקרָאיװעװ ףלָאװ ןוא םהרבא .רעד

 ערעייז טימ רוטַארעטיל עשידיי יד טרעכיײרַאב ייז ןבָאה עדייב

 -ידיי רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא ,םהרבא ,רערעטלע רעד .קרעוו

 ןרָאװעג טנעיילעג ןענייז קרעװ סעמעוװ ,רעלעטשטפירש רעש

 ןעגנורדעגניירַא זיא ךוב עשידיי סָאד רָאנ ואוו ,ןזיירק עלַא ןיא

 ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנולייצרעד ערעסערג סעקרָאיװעװ עכעלטע

 רעשידיי רעד ןופ ילבפיוא םענופ ןרָאי יד ןיא -- טייצ רענעי

 טייהרעגנוי זיא עקרָאיװעװ .א .טמירַאב רָאג -- רוטַארעטיל

 ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה טרָאד ןופ ןוא ןילרעב ןייק קעװַא

 רע טרעדנַאװ רעטעּפש .,ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ יד

 ןיא, :סעמַארד ענייז ןעניישרעד סע ואוו ,דנַאלסור ןייק סיוא
 ."םיוב ןסייו ַא ףיוא; ןוא "יירקנענָאה; ,"טכַאנ רעפיט רעד

 :ןעגנולייצרעד ערעסערג ייווצ םשוד ַא ןַאד ןכַאמ סרעדנוזַאב

 -ָאלרַאפ, ךוב סָאד ."טכיל ענעשָאלרַאפ, ןוא "דרע ןוא למיה;

 ןבירשעג תוישעמ עשידיסח ןופ גנולמַאז ַא זיא "טכיל ענעש

 םעד ןיא ןטלַאטשעג עשידיי יד .ליטס ןשיטעָאּפ-שיריל ַא ןיא

 .ןלָאמעג ךעלרעדנואוו ןענייז ,"טכיל ענעשָאלרַאפ, ךוב ןקיזָאד

 רערענעש ַא ןופ ןטלַאטשעג עטרעטיילעג ,ענעביוהרעד ןענייז ייז

 טריפעגפיוא ךיוא ןענייז ןסעיּפ סעקרָאיעװעװ יהרבא .טלעוו

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג

 -סור-טעווָאס ןיא ןבירשעג ,סעקרָאיװעװ עמַארד עטצעל יד

 ןעניישרעד ןכָאנ ."ןיװטָאב, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ,דנַאל

 ,עקרָאיװעוװ םהרבא ,רעביירש רעד זיא ,עמַארד רעקיזָאד רעד ןופ

 ןיא רעביירש עשידיי עטסרעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןדנואוושרַאפ

 ,דנַאלסור-טעיוװָאס

 רעלייצרעד ,רעלעטשטפירש םעד .,רעדורב ןרעגניי םעד

 רעדנַא ןַא טרעשַאב ןעוועג זיא עקרָאיוװעװ ףלָאװ טסיאייסע ןוא

 -םייה ןייז טזָאלרַאפ טייהרעגנוי טָאה רע .הכרעמ רעשיגַארט

 טרָאד ןוא ןילרעב ןייק טרעדנַאוװעגסיױא ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש

 ַא ןייזּפָא ןכָאנ .הביבס רעשידיי-שירַארעטיל רעד ןיא טרעקרַאפ

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןוא קעװַא טרָאד ןופ רע זיא ,ןילרעב ןיא טייצ

 םענייפ א טימ ןעמוקעג זיא רע .זירַאּפ -- טכיל ןופ טָאטש

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנונפָאה טימ ןוא ,טנַאלַאט ןוא ןסיוו שזַאגַאב
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 1. ,,,,,,עעע עם, עת, עעת,,,2}עע,,,,,,,, עת, עשעעע,ע,עע,,,ש,עע,עעעע,ש,שעשעםנעעשעעי2יתעעת,עעי,2,,,שי,,ע,ש,עעעעעע,,עעעעע,,,,עע,אעששש-.=-

 ךיז ןוא זירַאּפ ןיא ןענעדרָאניײא ךיז ןענעק וצ םיא ןיא טעירטעג

 ,ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז טימ ןבעגּפָא

 -עג עקרָאיװעװ ןגנוי םעד ןיא ךיז ןבָאה ןעגנונעפָאה יד

 ןבעל יינ ַא ןגעו תומולח עכעלרעדנאוו טימ םענייאניא ןדנוצ

 ןיא ןעניואו ןבילבעג ןיוש זיא רע ןוא .ןבעל שירעפעש ַא

 ןשטייד יד ןעוו ,1940 רָאי ןופ ינוי ןט12 ןופ גָאט םעד זיב זירַאּפ

 ןגיוא יד ואוו ןפָאלעג ןענייז ןדיי ןוא זירַאּפ טציילפרַאפ ןבָאה

 .קע ןַא טָאה טלעוו יד רָאנ ואוו ןוא ,ןגָארטעג ייז ןבָאה

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא עקרָאיװעוװו ףלָאװ ןעוו ןרָאי יד ןיא

 -טייוו יד ןופ ןדיי ןופ עיצַארגימע יד ןעגנַאגעגנָא זיא ,זירַאּפ

 ,עינעמור ,ןליױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עטסנפרָאװרַאפ ,עטס

 ידכ ,ךיירקנַארפ ןייק ,ןעיגלעב ןייק ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,עטיל

 -עגנוי עשידיי .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןוא רַאּפשנָא ןַא ןעניפעג וצ

 ןעמייה ענעסעזעגנייא ערעייז ןופ ןסירעגסיױרַא ךיז ןבָאה טייל

 ,טײקיזָאלסטעברַא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז ייז ואוו

 לופ רעצרעה טימ ןוא ,תורצ ערעדנַא ןוא רעגנוה ,תוסיפת

 -כיל ,רעיינ ַא ףיוא תומולח עעלרעדנואוו טימ ,גנונעפָאה טימ

 עקרָאיװעװ ףלָאװ

 טצעזַאב ,ךיירקנַארפ ןיא טרַאּפשעגנָא ייז ןבָאה ,טפנוקוצ רעקיט

 יד ןיא רעדלעפ-ןליוק עיורג יד ןיא ךיז טײרּפשעגסיױא ןוא

 ,םי ןשידנעללטימ ןופ ןגערב עקינוז יד ןיא ןוא ,ןטיבעג-דרָאנ

 -נעצ-עירטסודניא יד ןיא ןוא- ,ןָאגרוב ןופ רעדלעפ-ןייוו יד ןיא

 ןופ טנגעג עקידעפש יד ןיא ,ןעיגנירעטָאל ןוא סַאזלע ןופ ןרעט

 ןופ ןטנגעג עשירעלָאמ ,עכייר יד ןיא ךיוא ןוא עידנַאמרָאנ

 .ךיירקנַארפ ,ןויסאמ-לארטנעצ

 :רחסמ םוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי יד

 זירַאּפ ןיא ןעמָארק טנפעעגפיוא ןוא יירעלדעּפ ,יירעייטש-קרַאמ

 -עג טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ץניװָארּפ רעד רעביא ןוא

 עלַא טימ ,ךיירקנַארפ ןיא ןבעל שידיי סיורג ַא ןעילב ןעמונ

 -טעטש עניילק יד .טייקנייש רעכעלמיטסקלָאפ ןוא רעגייטש ,ןענח

 טצנַאלפעגרעביא ןענייז ,עטיל ןוא ןעינעמור ,ןלױּפ ןופ ךעל

 רעביא דיירפ ןוא דייל טימ ,תועונת ןוא ןוגינ םעד טימ ןרָאװעג

 ןעוועג ןעמעלַא וצ זיא סָאװ ,ךיירקנַארפ ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 -ץפָא טימ ןעמונעגפיוא ענעמוקעג "יינ יד ןוא ךעלטניירפ-טסַאג

 ,גָאװצ ןטוג טימ ןוא גנוצישַאב טימ ,סמערָא ענ

 ריא טימ ,םענרַאפ ןוא שיור ריא טימ זירַאּפ טָאטש יד

 וצ טלכיימשעג טינ רעבָא טָאה טייקטיירב רעשיטילָאּפָאמסָאק

 -רָאיוװעװ ףלָאװ ,וָאכָאטסנעשט ןופ רעמיורט ןוא רעביירש םעד
 לופ ,סרעווש ַא ןבעל ַא ןביוהעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה סע .עק

 עקרָאיװעוװו ףלָאװ .תומולח עקידנשעל ןוא ןעגנולכיורטש טימ

 רַאפ ןוא ץנעטסיסקע ןייז רַאפ לגנַארעג ןרעטיב ַא טריפעג טָאה

 זיא עגַאל עלעירעטַאמ ןייז .דניזעג-זיוה ןייז ןופ ץנעטסיסקע רעד

 ןזָאלעגּפָא טינ ןעקרָאיװעװ טָאה טיונ יד .עכעלקערש ַא ןעוועג
 ץלַא ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ןטָאש רעטסיוװ ַא יו ןכָארקעגכָאנ םיא

 ,זיוה ןייז ןופ ךעלעקניוו

 לגנַארעג ןרעטיב ןופ טייצ רענעי ןיא ,קידריווקרעמ ןוא

 סעקרָאיװעװ .וו אקווד טָאה ,שינעמוקסיוא רעכעלגעט ןייז רַאפ

 -רעד ענייפ ןבירשעג טלָאמעד טָאה רע .טילבעצ ךיז טנַאלַאט

 -נעדנָאּפסערָאק טקורדעג ךיוא טָאה רע .ןעייסע ןוא ןעגנולייצ

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןבירשַאב ,"סטרעוורָאפפ םעניא סעיצ

 -עגרעטנוא ךיז רע טָאה סעיצנעדנָאּפסערָאק יד רעטנוא ,זירַאּפ

 ,"ןַאמדלעפ .יא ןבירש

 -סױרַא וואורּפ ַא טכַאמעג עקרָאיװעוװ .וו טָאה 1924 רָאי ןיא

 ?טסענ ידש .נ .א זירַאּפ ןיא לַאנרושז ןשירַארעטיל ַא ןבעגוצ

 ץשידיי יד ןופ יא טימעג סָאד טריזירעטקַארַאכ טָאה ןעמָאנ רעד

 רעטרעדנוה יד ןופ ליפעג סָאד יא ,ךיירקנַארפ ןיא רעביירש

 ַא ןענופעג ןוא טמָארטשעגניײרַא ןיהַא ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא

 גנַאל טינ רעבָא טָאה לַאנרושז רעד  .דנַאל םעיינ ןיא טסענ

 טָאה סע ,ןקָארשעגּפָא טינ ךיז עקרָאיװעװ טָאה ךָאד .טריטסיסקע

 "רעטעלב רעזירַאּפפ יד ןבעגוצסיורַא ןבירטעג רעטייוו םיא

 .ןבעל גנַאל ןייק טַאהעג טינ ןבָאה "רעטעלב; יד ךיוא רעבָא

 -קַאדער רעד ןרָאװעג עקרָאיװעװ .וו זיא רעטעּפש טייצ ַא

 ןיא ,עסערּפ עשידיי עטרירטסוליא, לַאנרושז םעד ןופ רָאט

 ןופ קרעוװו יד רעביא ןעייסע טכעלטנפערַאפ טָאה רע רעלעוו

 -וצ םעד וצ טָאה עקרָאיװעװ .וו .רעביירש עשידיי עטמירַאב

 .עשרַאװ ןופ ןוא זירַאּפ ןופ רעביירש עטמירַאב לייט ַא ןגיוצעג

 -רַאפ לסיבַא ןַאד ךיז טָאה ענייז עגַאל עלעירעטַאמ יד

 ןבעגוצּפָא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןַאד טָאה רע ןוא טרעסעב

 ךיז טָאה 1936 רָאי ןיא .טעברַא רעשירַארעטיל טימ רעמ ךיז

 וצ טעטימָאק-לבוי עקרָאיװעוו ףלָאװ ַא ןפַאשעג זירַאּפ ןיא

 -ַאב זיא טעטימָאק רעד ייליבוי ןקירָאיײ-קיצרעפ ןייז ןרעייפ

 -ּפלוקס ןוא סרעלאמ ,רעלעטשטפירש עטמירַאב ייר ַא ןופ ןענַאטש

 ןמלז ןענופעג ךיז ןבָאה טעטימָאק םעד ןופ שארב ,ןרָאט

 רָאטּפלוקס רעשידיי רעטמירַאב רעד ןוא ינרַאשט לאינד ,רואינש

 .װ ןבעגוצסיורַא ןזיווַאב טָאה טעטימָאק רעד ,ןָאסנָארַא םוחנ

 "ברעמ ןוא חרזמ; .נ .א ןעגנולייצרעד דנַאב ַא סעקרָאיוועװ

 דנַאב רעטייווצ סעקרָאיװעװ .וו ןענישרעד ךיוא זיא 1927 ןיא

 ,?ןףשטנעמ עזָאלנדָאב; .נ .א ןלעװָאנ

 ַא ףיוא עקרָאיװעוװו טָאה ןלעווָאנ רעדנעב ייווצ יד ןיא
 םעניא ןבעל עשידיי סָאד טכַארבעגסױרַא ןפוא ןשירעלטסניק

 טכיל סָאד טכַארבעגסױרַא טָאה רע .ךיירקנַארפ ןקידטלָאמַאד

 -טלעוו עדייב ןשיוצ ןדיי עטרעדנַאװעגנייא יד ןופ ןטָאש ןוא

 יד ןופ ןבעל סָאד טרעדלישעג ךיוא רע טָאה ייברעד .תומחלמ

 עג טָאה עקרָאיװעװ .ןדיי עשיזיוצנַארפ טענעסעזעגנײא-טלַא

 -קרַאמ יד ,רעלדנעה'גרַאװטלַא יד ; ןּפיט עשידיי ײלרעלַא ןלָאמ
 ,לצעלּפ ןופ ,ליוולעב ןופ ןדיי יד ,םירחוס-ןקיטנַא יד ,רעייטש

 ,סַאנרַאּפנָאמ : לַאטרַאװק-רעלטסניק םעד ךיוא ןוא

 העּפשה רעד רעטנוא קרַאטש ןעוועג טפָא זיא עקרָאיוװעװ .וד
 ,רָאמוה םעד ןופ ןוא ,טייקשיריל סנעזייר ןופ) .ןעזייר םהרבא ןופ

 םוצ ןוא ,(ןעגנולייצרעד עצרוק סנעזייר ןיא ןעניפעג רימ סָאוװ

 טרַא סדלעפנעזָאר הנוי ןופ סולפנייא ןרעטנוא ךיוא לייט

 ,ןביירש

 ידנַאה לָאמ עלַא ןגָאמרַאפ ןעגנולייצרעד סעקרָאיװעװ .,וו
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 ןעלדנַאהַאב םייב ןוא ןגָאלַאיד יד ןיא ץנַאגעלע עסיוועג ַא .גנול

 רעסיוועג ַא זיב טייגרעד סָאװ ,עיצקַא עכעלפערט ַא ,דלעה םעד

 -רָאיװעװ .וו .לַאפנייא םענייפ ַא טימ סיוא ךיז טקידנור ןוא ךיוה

 ןבָאה לָאז גנולדנַאה עשיטַאמַארד יד זַא ,ךיוא ךיז טימַאב עק

 גנַאג םעניא סנַאלַאב םעד ןעניפעג וצ ידכ ,רָאמוה ןסיוועג ַא

 ,ןלייצרעד ןופ

 -ידיי יד .גלָאפרעד טַאהעג ןבָאה רעכיב עדייב סעקרָאיװעװ

 ףיוא ןפורעגּפָא םערַאװ רעייז ךיז טָאה זירַאּפ ןיא עסערּפ עש

 יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ םיא ןוא ,ןעגנולייצרעד ענייז

 .רעביירש עשידיי עטסעב

 ואוו ,ןלַאטרַאװק יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנוניואוו ןייז

 -יּפ עלַא טימ ןבעל שידיי טעמושזעג ןוא טשיורעג טָאה סע

 ןעוו ,1923 רָאי םעד ןיא ,ךרע ןַא ,ןעוועג זיא סָאד .סעקוועשט

 .החּפשמ ןייז ןוא ןעקרָאיעוװעװ ףלָאװ טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא

 רעטעברַא רעד .ליוולעב ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה גנוניואוו ןייז

 -רעדנוה טצעזַאב ךיז ןבָאה סע ואוו טרָאד ,זירַאּפ ןופ לַאטרַאוװק

 .טעטש ןוא טעטש עטייוו ןופ ענעמוקעג ,תוחּפשמ עשידיי רעט

 -נַאװעגנײרַא יד .ןרַאגנוא ןוא עטיל ,עינעמור ,ןליוּפ ןיא ךעל

 ךעלרעמיצ עניילק יד ןיא טקַאּפעגנײרַא ךיז ןבָאה ןדיי עטרעד

 ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעזייה עטרעקיוהעגנייא עטלַא ןופ

 ןבָאה ליוולעב ןפיוא טרָאד .ךעלסעג עטיירדעג-םורק עקיגרעב יד

 תורוחס טעברַאעגסיוא ןוא ךעלטַאטשרַאװ-רעדיינש טגיילרַאפ ןדיי

 -ןגער ,ןעלטנַאמ ,רעגיצנָא ,עיצקעפנָאק .ךיירקנַארפ ץנַאג רַאפ

 -ניא:לטייב יד טיובעגפיוא ייז ןבָאה ךיוא טרָאד .ןעלטנַאמ

 יז ןבָאה ךַאפ עקיזָאד סָאד .ךַאפ ןשַאט-ןעמַאד סָאד ,עירטסוד

 טרָאד .הכאלמ רעקרעװטנַאה-שינעמכַאפ ַא וצ ןביוהרעד שממ

 -רַאפ טָאה ןעמ ואוו ,ךעלמערק עשידיי ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה

 רעד ןופ םינדעמ ןוא עשימייה םילכאמ ,ןזיּפש עלַא טפיוק

 ,םייה רעטלַא

 דעו תיב ַא ןעוועג זיא זירַאּפ ןיא זיוה סעקרָאיװעװ ףלָאוװ

 ,יד ייס -- רעוט-רוטלוק ,רעביירש עשידיי זַא ןטלעז .םימכחל

 ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ יד ייס ,טסַאג וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 סעקרָאיװעװ טכוזַאב ןבָאה טינ ןלָאז -- זירַאּפ ןיא םיבשות

 טרָאד .גנוניואוו עכעלטימעג ןוא עקיטכיצ-שימייה רעבָא ,עניילק

 ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןגעוו םיחוכיוו ןייגנָא לָאמ עלַא ןגעלפ

 סעדעי ןרעװ טלדנַאהַאב ןטשרע םוצ עקַאט טגעלפ טרָאד ןוא

 ,טייצ רענעי ןיא זירַאּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוב שידזי

 ןשידיי זיא סע ןכלעוו ץעגרע ןופ ןעמוקנָא טגעלפ סָאװ רעדָא

 -רַאפ ,רעמַאזנייא רעד טגעלפ זיוה ןיא ןעקרָאיװעוװ ייב .בושי

 ןייז ןופ טנעוו ריפ יד ןעמעוו ,רעביירש רעשידיי רעטעשזדנָאלב

 ןליפ ךיז -- ןײרַא סַאג ןיא ןבירטעגסױרַא ןבָאה לביטש:-םעדיוב

 ,עלעטיג ,יורפ סעקרָאיוװעװ .םייה רעד ןיא ךיז ייב יו רעשימייה

 -עג טושּפ ,ץלַא ןָאטעג טָאה יז ,ליח-תשא עתמא ןַא ןעוועג זיא

 ,םעווקַאב ןַאמ ריא ןכַאמ וצ *רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ, ןיא ןעגנַאג

 ערעטיב יד ,הסנרּפ לוע םעד סעציײלּפ ענייז ןופ ןעמענּפָארַא

 ןענעק ךיז לָאז רע ידכ שינעמוקסיוא ןכעלגעט םעד רַאפ גרָאז

 -בָאנ ןעמ ןָאק ריא .טעברַא רעשירַארעטיל ןייז טימ ןבעגּפָא רעמ

 סָאד יו רעמ ןייז טלָאװעג טשינ טָאה יז זַא :חבש םעד ןגָאז

 ,ןפַאש ןייז ןופ תוכז ןיא ןדע-ןג ןיא ןַאמ ריא ייב עלעקנעב-סופ

 ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה זירַאּפ ןיא בוטש סעקרָאיוװעװ ןופ

 רעביירש ַא זיא ןטלעז ."לוכיו אתיי ןיפכד לכ; :קֹוסּפ רעד

 רעמַאזנייא ןַא זיא ןטלעז ןוא .רעקירעגנוה ַא ןטרָאד ןופ סױרַא

 בוטש ןייז ןופ סױרַא ,דיי ַא םתס רעדָא ,רעביירש רעקירעיורט

 רעד .בוטש ןיא םיא וצ ןײרַא זיא רע ןכלעוו טימ רעיורט ןטימ

 .זיוה סעקרָאיװעװ ןופ לעווש רעד ייב ןענורעגסיוא זיא רעיורט

 טָאה סע .דניזעג-זיוה סיורג ַא טַאהעג טָאה עקרָאיוװעװ .וװ

 יד ןוא רעטכעלעג סָאד טרעהעג לָאמ עלַא זיוה ןייז ןיא ךיז

 -.טנַא טוג ,רעדניק ענייש .רעטכעט ןוא ןיז ענייז ןופ דייר

 עשידיי ענייפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז ,שיזיפ ןוא קיטסייג ,עטלקיוו

 .בוט רתויה דצ לע ,גנואיצרעד

 ,טסעג ליפ ןדַאלנייא עקרָאיװעװ טגעלפ םירדס יד וצ חסּפ

 םירדס יד תעב .ןדיי םתס ןוא ןרָאיטקַא ,סרעלאמ ,סרעביירש

 עכעלרעדנואו ַא טשרעהעג גנוניואו רעניילק רעד ןיא טָאה

 ?בוטש עשירַארעטיל; יד .דיירפ עקידבוט-םוי ַא ,גנומיטש

 ןעוועג תמאב זיא סע סָאװ ,טייקשימייה ַאזַא טימ טמעטָאעג טָאה

 ןסיורג םעד ןיא רעביטש ערעדנַא ןיא ןעניפעג וצ רעווש

 ,זירַאּפ

 טכעלטנפערַאפ עקרָאיװעוװ .וו ךיוא טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןוא "?סטרעוורָאפ, רעקרָאי-וינ ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד

 ךיוא זיא רע .טלעו רעד ןיא ןבַאגסיוא עשידיי ערעדנַא ןיא

 רעשידיי רעזירַאּפ רעד ןיא רָאטקַאדער רעשירַארעטיל ןעוועג

 ."טנייה רעזירַאּפ, גנוטייצ-גָאט

 עקרָאיװעװ ,המחלמ טלעװ עטייוצ יד סיוא טכערב סע

 םעד ןבעל לסעג טקוררַאפ ןיילק ַא ןיא טניואוועג טלָאמעד טָאה

 רעטנזיוט ןפָארטעג ךיז ןבָאה סע ואוו טרָאד ."קילבוּפער, ץַאלּפ

 ןיא ואוו טרָאד ;ךיירקנַארפ ןופ ןוא זירַאּפ ןקע עלַא ןופ ןדיי

 שידיי קרַאטש ,טנוזעג ַא טימ טמעטָאעג טָאה םורַא ןסַאג יד

 ואוו ןוא ,ןעיײפַאק ,ןעגנוטייצ עשידיי ,סרעטַאעט עשידיי ;ןבעל

 ַא ןעקנירט געט'ןכָאװ יד ןיא ןדיי ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז סע

 -ןַארפ יד טימ ךיילגוצ "?ףיטירעּפַאא ןַא ןעמענ ,ןייוו לזעלג

 סעירעטרַא עלַא ןופ טמָארטשעג טָאה סע ואוו טרָאד ;ןזיוצ

 -נַאג רעד ןופ ןשטנעמ ןופ ָאּפמעט רעוויסנעטניא ןַא זירַאּפ ןופ

 דוקא ,טלעוו רעצ

 עטשרע ענעי ןיא זיא "בוטש-עשירַארעטיל; סעקרָאיװעוװ

 -נרעדנַאװכרוד םתס ןוא רעביירש טימ לופ ןעוועג םישדח-המחלמ

 ייס ןפערט ךיוא טנעקעג ןעמ טָאה בוטש ןייז ןיא .ןדיי עקיד

 יד ןיא .ענעגנואווצעג ייס ,ןטַאדלָאס עשיזיוצנַארפ עקיליוויירפ

 לקערב ןייק ,רעטצניפ ןרָאװעג טכיל ןופ טָאטש יד זיא ןטנוװָא

 .ןרעווקס ןוא ןרַאװלוב ,ןסַאג יד ןיא ןעזעג טינ ךיז טָאה טכיל

 ףיוא טגערפעג ,רעדנעלסיוא טכוזעג יײצילָאּפ ןבָאה ןסַאג יד ףיוא

 סָאװ, לעציה רעד לָאמַא יו ,ןשטנעמ טּפַאכעג ןוא ןריּפַאּפ

 ,ןסַאג יד ףיוא טניה ןּפַאכ טגעלפ

 יא ,ךעלמייה יא ןעוועג זיא זיוה ןיא ןעקרָאיוװעוװו ייב

 ןיא .גירק ןיא קעװַא טַאהעג זיא רענייז םעדייא ןייא .קירעיורט

 ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ ,טרעיוהעג שינרעטצניפ יד טָאה ןסיורד

 רעדָא רעשידיי רענענישרעד-יינ ַא רעביא טרעּפמַאעג ָאד ךיז

 ,גנולייצרעד רעשיזיוצנַארפ

 -רַאמ ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןיירַא שטייד רעד זיא םעד ךָאנ

 ,זירַאּפ ןופ ןרעיוט יד וצ טריש

 ,1940 ,ינוי ןט11 ןופ טנװָא רעד ןעוועג זיא סע

 טָאה ,רעטסינימ-ןרעניא רעקיטסלָאמַאד רעד ,אניער לואּפ

 ןרילרַאפ טינ ןלָאז ייז ,ךיירקנַארפ ןופ רעגריב יד וצ טדערעג

 עשיטעטַאּפ ןייז טקידנערַאפ טָאה רע .רעיודסיוא םעד ,טומ םעד

 ןעק סנ ַאזַא .ךיירקנַארפ ןעװעטַאר ןעק סנ ַא רָאנ זַא ,עדער
 רעד .םיסנ ןייק ןיא טביולגעג טינ רעבָא טָאה רענייק .ןעשעג

 ..זירַאּפ ןופ ןרעיוט יד ייב טעמכ ןענַאטשעג זיא שטייד
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 יש; גץ9עג9ג9כגנ3ע,".ת,שי.ע שת, יי5++ידדלסידייִיבײדידײדשאע{9ע)/),ת,ע,עשתי,,,ש.תעשששןשע,שעש ,ע ע"ש, תיעשא.,ע,שעע,ש,שעש,3?ששא, יי טיי -=,2,2עאעשעע.שאש"ש"שאש,ש ט, ,ש,(,,ש....,.

 -רַאפ ןעוועג זיוה ןיא ןעקרָאיװװעװ ייב זיא טנוװָא םענעי

 טכַאמעג טָאה ןעמ .רעביירש עשידיי לָאצ עסיורג ַא טלמַאז

 טָאה רעדעי .זיִרַאֹּפ ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ױזַא יו ,רענעלּפ

 ױזַא יו טדערעג טָאה רענייא רעדעי ,ןַאלּפ רעדנַא ןַא טכַאמעג

 טבייה'מ סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה רענייק רעבָא .ןעװעטַאר וצ ךיז

 ןָאט וצ ןָא
 טסעומשעגּפָא ךיז ןבָאה ,רעביירש עשידיי עּפורג ַא ,רימ

 יד וצ געוו םעד ןעמענ ןוא זירַאּפ ןזָאלרַאפ וצ סנגרָאמ וצ ףיוא

 ,ָאדרָאב ,רוט ,ַאולב ,ןאעלרָא טעטש יד ךרוד ןצענערג עשינַאּפש

 .עינַאּפש -- גרעב-ןעיינעריּפ יד זיב ןייגרעד ןוא

 -נַאגסױרַא יד וצ טמָארטשעג זירַאּפ ץנַאג טָאה סנגרָאמוצ

 -רַאפ ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה .טָאטש רעד ןופ ןעג

 טזָאלעג ןוא רקפה ףיוא ץלַא טזָאלעגרעביא ,ןעמייה ערעייז ןזָאל

 .ןגָארטעג ןבָאה ןגיוא יד ןיהואוו ךיז

 לע ןייז ןוא ןעקרָאיװעװ .ו טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא

 וצ (ייובָאס) ָארטעמ יד ןעמונעג ןבָאה רימ .םהרבא ןוז ןרעט

 רימ .ןַאעלרָא ןייק טריפ סָאװ געוו רעד ,עיצנַאטס רעטצעל רעד

 ןיא סױרַא ,סעיצנַאטס גנילדנעצ טעכעלטע ןרָאפעגּפָא ןענייז

 ,"ןאעלרָא ןופ רעיוט, םייב ןענופעג ךיז ןבָאה רימ .ןסיורד

 -עװ ואו טָאטש יד ,זירַאּפ טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 טכַא --- ךיא ןוא ,רָאי ןצכַא ןעװעגּפָא טַאהעג ןיוש זיא עקרָאיװ

 ןייק געוו רעגנַאל רעד ,טָאטש רעד ןופ גנַאגסױרַא רעד .טייצ רָאי

 טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא -- ליימ טנזיוט ךרע ןַא -- עינַאּפש

 ַא .רעדניק ןוא רעבייו ,רענעמ ,טלַא ןוא גנוי ,ןשטנעמ טימ

 קַאה טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא רעדעי .ןדיי ךיוא לייט רעסיורג

 .קַאּפ ןוא

 טימ ךיז טשימעגסיוא .סופוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 דרעפ ,ךעלעגעוו ,רענעגעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטרעדנוה יד

 ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןייז וצ טימעג ךיז ןבָאה רימ .רעטילימ ןוא

 ףיוא קַאז-קור ַא ןגָארטעג טָאה עקרָאיוװעװ .רעווש ןעוועג זיא'ס

 ַא טּפעלשעג בָאה ךיא .ךרדל הדצ לסיב ַא טימ סעציילּפ יד

 ,ליטש טדערעג ןוא ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןוא עקעט ערעווש

 ,טײקנזָאלרַאפ ןוא רעיורט ןופ גנומיטש ַא ןיא ,ךיז רַאפ

 ןגעו טדערעג ליפ געװ ןפיוא טָאה עקרָאיװעוװו ףלָאװ

 -ָאטסנעשט טָאטש-םייה ןייז ןגעוו ,רענעלּפ עשירַארעטיל ענייז

 טָאה סע סָאװ ,ץלא ןגעוו ןוא ,ללכב ןשטנעמ ןגעוו ,ווָאכ

 סָאװ ,םעד בילוצ טקיטייועג טָאה רע .ןריטוקסיד טזָאלעג ךיז

 טלעטשעגסיוא -- זירַאּפ ןיא ןבילבעג זיא החּפשמ עצנַאג ןייז

 .שטייד ןרַאּפ

 ןגיוטס ןיא העש עכעלטע ןגעלעגרעביא רימ ןענייז טכַאנייב

 רעביא .עסַאמ רעקידנעלגָאװ רעסיורג רעד טימ ךיילגוצ ,ייה

 -ייד ,עשיזיוצנַארפ ,ןענַאלּפָארע ןגיולפעג ןענייז ּפעק ערעזדנוא

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז למיה ןיא .עשינעילַאטיא ןוא עשישט

 ןוא ןליוק טלגָאהעג ןבָאה ּפעק ערעזדנוא רעביא ןוא .ןפמַאק

 ,סעבמָאב ןסירעגפיוא ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 -ָאװשעג טימ ,עדימ-טיוט רימ ןענייז טכַאנרַאפ סנגרָאמוצ

 טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא ,עטשלחרַאפ ,עקירעגנוה ,סיפ ענעל

 רעד ךרוד .זירַאּפ ןופ רעטעמָאליק קיצרעפ ןוא טכַא ,ןַאטע

 ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט טמָארטשעגכרוד ןבָאה טָאטש

 רימ .םירצמ ןיא קירעשייה רעד יו טרעצרַאפ ,ןסעגעגפיוא ץלַא

 ,לפָאטרַאק עיור ןייק ,לרעמ ןייק ןפיוק טנעקעג טינ וליפַא ןבָאה

 ןוא ןשטנעמ ןעייר עקיזיר ןענַאטשעג ןענייז ןעיירעקעב יד ייב

 ךיא ןוא ןוז סעקרָאיװעװ .טיורב ןלייטסיוא לָאז ןעמ טרַאװעג

 זדנוא טעו רשפא יירעקעב  ַאזַא ייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה
 -ץג ןענייז רימ .טיורב לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנילעג ךָאד

 .עטערומכעגנָא ,עזיב ןשטנעמ ןשיװצ טסערּפעגנייא ןענַאטש

 וצ טיירג ןעוועג זיא'מ .ןרעדנַא םעד טקיטכעדרַאפ טָאה רענייא

 -טע ןבָאה םעד ןיא .טשינרָאג רַאפ ןרעדנַא םעד ןענעגרהרעד

 -ַאּפ ןשישטייד ַא טריפעגייברַאפ רענלעז עשיזיוצנַארּפ עכעל
 עשיזיוצנַארפ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טסיטושַאר

 ,ןּפיל עטברַאפעג ,םינּפ טעוװעקנימשעגנָא ןַא .רעטסעווש-ןקנַארק

 ייב טָאה ןעמ .ענירעלעּפ עיולב ַא ןוא ּפָאק ןפיוא לבייה ַא טימ

 ןיא דלעפ-ילפ םעד ןסיירוצפיוא סעבמָאב ןענופעג שטייד םעד

 ,טכער ןייז םיא ןָאט וצ טריפעג םיא טָאה ןעמ .ןַאטע

 רוחב רעלַאטנעמיטנעס רעגנוי ַא ,ןוז רערעטלע סעקרָאיוװעוװ

 : שיזיוצנַארפ ןיא ןפורעגסיוא טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא

 .ןענעגרהרעד םיא טעװ ןעמ ---

 רעטרעוו עקידלושמוא יד טּפַאכעגפיוא טָאה םורַא עסַאמ יד

 םעד טרעױדַאב ,לגניי עדמערפ סָאד ,רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא

 טירג ןעוועג ןענייז םורַא ןשטנעמ יד .שטייד םעד ןופ טיוט

 ױזַא ,טכער רעזדנוא ןָאט וצ ,טרָא ןפיוא ןייז סרוד וצ זדנוא

 ןופ סױרַא םיוק ןענייז רימ .סעקינמולָאק-טפניפ טמוק סע יו

 עכעלטע טרעהעג ךָאנ ןבָאה רימ .ןבעל לקיטש ןטימ ייר רעד

 םעד טקידנערַאפ ןעמ טָאה טנַאװ ַא ייב ץעגרע טרָאד ,ןסָאש

 ,שטייד

 טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ,טנװָא ןיא ,סנגרָאנוצ

 זיא טָאטש עבלַאה ַא ,טנערבעג טָאה ףױהנַאב רעד .ןַאעלרָא

 -ַאב רעגנילדנעצ טנגעגַאב ןבָאה רימ .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג

 -ָאלַאטעמ ןוא רעלטסניק ןטנַאקַאב םעד ייז ןשיווצ ,ןדיי עטנַאק

 ןיא טציא ךיז טניפעג רעכלעוו ,רעזרעמ הירא רעקיטסַאלּפ

 דרע יד .דלעפ ַא ףיוא טקיטכענעגרעביא ןבָאה רימ .לארשי

 ןעגנורידרַאבמָאב יד ןופ טלסיירטעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז טָאה

 .טָאטש רעד רעביא ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאװ

 ַא ףיוא ךיז ןגירקוצפיורַא ןעגנולעג רימ זיא גָאטרַאפ

 טימ טציילפרַאפ געוו ַא רעביא קעװַא זיא סָאװ ,ןגָאװ לקיטש

 רעסיורג רעד ןיא ןריולרַאפ ךיא בָאה ןעקרָאיװעװ .וו .ןשטנעמ

 רעדיוו ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש געט ייוצ טימ טשרע .הלהב

 טגיל סָאװ ,ַאולב טָאטש רעטלַא רעטמירַאב רעד ןיא טנגעגַאב

 -ןייו ןוא רענטרעג טימ טלגנירעגמורַא ,ךיוה רעקיגרעב ַא ףיוא

 רעסיורג רעד ךרודַא טדיינש טָאטש רעד ןטימ ןיא ,רעדלעפ'

 טימ טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא ַאולב טָאטש יד .רַאול ךייט

 -רַאפ ,עקידנעלגָאװ ןשטנעמ טימ ןוא ,רענעגעוו ,רעטילימ

 ןיא ,הלהב עטסיוו ַאזַא ןעוועג זיא סע .עקנַארק ןוא עטכשוח

 ןלעטשרָאפ טשינרָאג סָאד ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,ַאולב

 ןדנוצעגנָא סָאװ רָאנ טָאה ןוז יד .ןעניגַאב ןעוועג זיא סע

 -טניוו יד טימ רעסעלש עשיזיוצנַארפ עטלַא יד ןופ ךעלמערוט יד

 ןוא ןזָאלבעג טָאה לטניו ליק ַא ,ןציּפש ערעייז ףיוא רענעה

 ,םינּפ עטרעמכַאיעצ סָאד ,ןגיוא ענעלָאװשעגנָא יד טשירפעגּפָא

 ןעקרָאיװעװ ןעזרעד ךיא בָאה גנילצולּפ ,ןּפיל עטעשטעילַאקעצ יד

 .ןוז ןייז טימ

 ןָאטעג יירשעג ַא ךיא בָאה -- !רערעייט ,עקרָאיוװעוװ ---

 רימ טָאה רע .רעשל ןיא ןעוועג זיא ערעזדנוא דיירפ יד

 -פיױרַא ןעגנולעג םיא זיא סע זַא ,טלייצרעד לענש רעד ףיוא

 .ָאדרָאב ןייק טייג סָאװ ,ןגָאו ןשירעטילימ ַא ףיוא ךיז ןגירקוצ

 לדרעב ץרַאװש ןייז בילוצ ,ןעמוקעגנָא טכייל טינ םיא זיא סע

 יױעװעשג דשוח םיא ןעמ טָאה טנעצקַא ןשיזיוצנַארפ ןקרַאטש ןוא
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 ענייז ןזייו ךרוד ןוא ןענייועג ךרוד .ןָאיּפש ַא זיא רע זַא

 -נַארפ רעד טָאה ,טסילַאנרושז ַא זיא רע .זַא ,ןטרַאק-עסערּפ

 "ַאוצ ןעמונעגפיורַא םיא קָארט םעד ןופ ןַאטיּפַאק רעשיזיוצ

 טעוו רשפא; --- .ָאדרָאב ןייק ייז ןרָאפ טָא ןוא ,ןוז ןייז טימ ןעמ

 טסיירטעג עקרָאיװעװ ךימ טָאה --- ,"רימ רַאפ ץַאלּפ ןייז ךיוא
 ,לכיימש ןשיטסימיטּפָא ,ןקידנעטש ןייז טימ

 -עטניּפ יירד ןעזעג ךיז ןבָאה למיה ןעיולב ,ןרָאלק ןפיוא

 .ןגיוא יד ןביוהעגפיוא וויטקניטסניא בָאה ךיא .,ךעל

 גָאז ַא עקרָאיװעװ טָאה -- !ןענַאלּפָארע עשיזיוצנַארּפ ---

 .ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטינ -- ,ןָאטעג

 טרעהעג ןעמ טָאה ,ןדייר טקידנעעג ךָאנ טָאה רע רעדייא
 -יטש ןלַאפעג ןענייז ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ,ןסיירפיוא עקידארומ

 יד ןסירעגפיוא ןבָאה ןרענוד עטסיו ,למיה ןופ רעייפ רעק

 יד טימ ןעמַאזוצ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעיירשעג עקידארומ ,טפול

 ַא ,ליבָאמָאטיױא ןַא ,זיוה ַא טנערבעג ןיוש טָאה ָאד ,ןסיירפיוא

 סקיב-ןישַאמ ַא ןופ ןליוק ןטינשעג ןבָאה זדנוא רעביא ,דרעפ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענַאלּפָארע עשינעילַאטיא ןוא עשישטייד יד ןופ

 ןעמַאזוצ ןפָאלעג ךיא ןיב םעטָא ןַא ןָא .קירעדינ טזָאלעגּפָארַא

 טָאה ךייט ןרעביא קירב יד ,ןשטנעמ עטלסיירטעצ הנחמ ַא טימ

 רימ זיא סע ןוא טונימ ַא ןופ לטסטנזיוט ַא .טנערבעג ןיוש

 -קנַארפ רעביא קירב עקידנענערב יד ןפיולוצרעבירַא ןעגנולעג

 ..רַאול רעד -- ךייט ןטסנעש סכייר

 ייןעזעג טינ ןעקרָאיװעװ ןיוש ךיא בָאה רעמ

 -עג .רוט ןייק געװ ןפיוא ןפָאלעג ךיא ןיב גָאט ןצנַאג ַא

 ןבָאה רעזייה .טיוט ןופ ןפָאלעג ,סעבמָאב ,ןרעייפ ךרוד ןפָאל

 ןעמולב ,סנירג ןיא לופ ןענַאטשעג ןענייז רעמיוב יד ,טנערבעג

 ןענייז לגייפ ,רענטרעג ןוא רעדלעפ יד רעביא טגיוועג ךיז ןבָאה

 טכייפ ןעוועג ןענייז ןזָארג יד .תולוק ענעקָארשעצ טימ ןגיולפעג

 .יוט ןקיטכַאנייב ןופ
 .יולב ןוא ןייש שילרעטסיוא ןעוועג זיא למיה רעד

 רעביא ןגָארטעג ךיז ןוא טרעטַאלפעג טָאה טױט רעד

 ..ןעמרָאפ עשילרעטסיוא רענטזיוט ןיא ּפעק ערעזדנוא

 ןופ ןגערב יד וצ טכַארבעג םעדכָאנ ךימ טָאה לרוג רעד

 .ָאקָארָאמ דנַאל םעד ןיא ,עקירפַא -ןופצ

 זַא ,העידי ַא ןעמוקעגנָא רימ וצ זיא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא

 טינ ,ןַאבַאטנָאמ ןיא ךיז ןעניפעג החּפשמ ןייז טימ עקרָאיװעװ

 ,סעיינ יד טכיירגרעד רימ וצ טָאה םעד ךָאנ .זולוט ןופ טייוו

 רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא עצינ טָאטש רעד ןיא ןענייז ייז זַא

 .ערעיוויר

 ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא
 ,קרָאי-וינ

 -עוו ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ וצ זיא 1942 רָאי ןיא

 ווירב םעניא רימ טָאה רע ןוא עצינ טָאטש רעד ןופ ,ןעקרָאיוװ

 ןייק ןעמוקוצנָא ןעגנונעפָאה עסיורג טָאה רע זַא ,ןעוועג עידומ

 ,קרַאטש רעייז םיא רַאפ ךיז טימַאב ןעמ .עקירעמַא

 ךיילג םיא בָאה ךיא .טיירפרעד רעייז ךימ טָאה ווירב רעד

 ץלַא ָאד טרעוו סע זַא ,טרעכיזרַאפ םיא ןוא ווירב ַא טרעפטנעעג

 ןענעק ןלָאז רעביירש עשידיי עּפורג ַא ךָאנ ןוא רע זַא ,ןָאטעג

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא
 ןיב ךיא .,ץלַא טינ רשפא ןוא ,ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא

 ..ןטעבעג ,טגערפעגכָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא וצ ןפָאלעג

 ,םישדח עטלייצעג דנַאל ןיא ןעוועג טשרע ןיב ןיײלַא ךיא

 .טרעהעג טינ ןעקרָאיוװעװ ןופ ךיא בָאה רעמ

 זַא ,טסואוורעד רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ךיז בָאה ךיא

 -עד רעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא עקרָאיוװעװ ףלָאװ

 ..1942 רָאי ןופ רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפ

 ףלָאװ .העידי ןייק ןעוועג טינ רעמ זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 ןייז ןופ ןטימ ןיא ןרָאװעג ןטינשעגרעביא זיא ןבעל סעקרָאיװעוו

 ןענייז ייז .יורפ ןייז טימ םענייאניא ,רע .ילבפיוא ןטסנעש

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ןסיורג םעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא

 ןדיי עקידלושמוא ןענָאילימ טימ ןעמַאזוצ

 גנאזעג סָאד ,ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה םולח רעסיורג רעד

 ...ןטימניא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא קידייל ןבילבעג זיא טרָא ןייז

 םקופ בײ"; ס"ח

 ...ןעװעג יז ןענייז רעדירב יירד
 (יקםסנישטשליוו רעדירב ענעמוקענמוא יד

 -גישטליוו רעדירב יירד יד

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,יקס

 -גדיי ןשילוּפ ןופ ןברוח ןסיורג

 וָאכָאטסנעשט ןיא ןענייז ,םוט

 -עג רעייז .טנַאקַאב טוג ןעוועג

 סָאװ ,טייקיטעט עכעלטפַאשלעז

 -ייז טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא

 ייז ןבָאה ,ןבעל שיאעדיא רע

 ןופ טסניד םוצ טלעטשעג דימת

 ץוח רעבָא .שטנעמ-ןסַאמ ןשידיי

 טקינייארַאפ ךָאנ ייז טָאה ,םעד

 וצ טייקנבעגרעביא רעייז ;זיא סָאד ןוא ,טפַאשביל עסיורג ןייא
 ,רוטלוק רעשידיי רעד

 -עג זיא ןבעל רעייז סָאװ ,יקסנישטליוו רעדירב יירד יד

 ןיא לטעלב ןייש ַא ןבירשעגניירַא ןבָאה ,ךעלרע ןוא ןייר ןעוו

 .בושי רעװָאכָאטסנעשט רעזדנוא ןופ ךוב םענעדלָאג

 -יטעט רעייז ןרירטסוליא וצ ידכ ,רעבירעד ןלעװ רימ

 -ייל ןשידיי-םתס םעד ןוא ,טײלסדנַאל ערעזדנוא ןענעקַאב ,טייק

 טנָאמרעד סעיפַארגָאיב ערעייז ןלָאז ןוא ,ןבעל רעייז טימ רענע

 יירד יד סָאװ ,טפַאשביל רעבלעז רעד טימ ןעמעלַא ןופ ןרעוו

 ןוא טָאטש םייה רעביל רעזדנוא וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעדירב

 ןכרוד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ ,ןבעל שידיי רעזדנוא וצ

 .ורכיזו ש"מי רעלטיה ימיב ןברוח ןשידיי ןסיורג

 לאקזחי

 החּפשמ רעד ןיא רעדורב רעטסטלע רעד ןעוועג זיא לאקזחי

 ןיא ןיוש ןעמ טָאה ,1892 ןיא ןריובעג .סיקסנישטליוו יד ןופ
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 -נעשט רעד ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ןרָאי עגנוי ענייז

 -ַאכ ןייז ןענעקרעד טנעקעג ,לוש-רעקרעװטנַאה רעװָאכָאטס

 טָאה רעבָא רקיע רעד ;ןסיוװ וצ טשרוד ןסיורג ןייז ןוא רעטקַאר

 דניירפ וצ גנואיצַאב ןייז טייקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא ןגיוצעג

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ללכב ןשטנעמ וצ יו םירבח ןוא

 רע טָאה טּפַאשנגייא עבלעז יד .טפַאשביל ןוא טפַאשדניירפ ןיא

 :רַאװו יד טקידנעעג טָאה רֶע תעב ךיז ןיא טפיטרַאפ רעמ ךָאנ

 ,גרעבלעוואוו ןופ ןעמָאנ ןפיוא קינכעט רַאפ לושכיוה רעוועש

 עקידרעטייו ןייז וצ געו םעד םיא רַאפ טנפעעג טָאה סָאװ

 ןתעב ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא .עידוטש

 ןוא יוב -ןענישַאמ טעטיסרעוװינוא רענילרעב ןיא ןרידוטש

 לָאמ ןטשרע םוצ רע טמוק ,רענישזניא רעטוג ַא יװ ,רעטעּפש

 -מוא ןוא רשוי ןלַאיצָאס ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ גנורירַאב ןיא

 ןעיידיא יד וצ ךיז רע טרעטנענרעד ןילרעב ןיא ןטרָאד .טכער

 .ןבעל ץנַאג ןייז ןבילבעג זיא רע עכלעוו ייב ,םזילַאיצָאס ןופ

 ןיק קירוצ יקסנישטליוו לאקזחי טמוק 1919 בױהנָא ןיא

 -לעזעג רעד ןיא ןיירא דלַאב ךיז טפרַאװ ןוא ווָאכָאטסנעשט

 רעד ןיא ."דנוב; ןיא וויטקַא טרעוו רע ,טעברַא רעכעלטפַאש

 יקסנישטליוו לאקזחי

 טייצ רענעי ןיא .וו"זַאא גנוגעוַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי

 -לוק ןיא רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעביא רָאטקעל ַא רע זיא

 טבייה ןַאד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ זיוה-רוט

 ןייז טכעלטנפערַאפ רע .טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןָא ךיוא רע

 -ײצ-רעטעברַא; רעד ןיא ןַאלָאר ןעמָאר ןגעוו טעברַא עטשרע

 -טימ רענעעזעגנָא ןַא רעטעּפש טרעוו רע רעכלעוו ןופ ,"גנוט

 "שיט רעכיב ןופ, גנולײטּפָא רעכעלטנכעוו ןייז ןיא .רעטעברַא

 -עטיל רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןגעוו ןטכיזרעביא רע טיג

 טימ ךיוא טעברַא רע .רעכיב עיינ עלַא טעמכ ןגעוו ןוא רוטַאר

 -קַא ןגעוו ןעלקיטרַא טביירש רע .?טַאירַאטעלָארּפ רעד, ןיא

 טיבעג ןפיוא טּפוהרעד ,ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג עלעוט

 -געשט/ ןופ עיצקַאדער רעד ןיא עטכישעג ןוא רוטַארעטיל ןופ

 -סיוא ליפ ןיא ןוא "רעקעוו רעװָאקירטעיּפ ,"רעקעוו רעוװָאכָאטס

 טרעװ 1927 ןיא .עסערּפ-ץניװַארּפ רעשידנוב רעד ןופ סעבַאג

 -ירטעיּפ םייב לוש רעקרעװטנַאה רעד ןופ רָאטקעריד לאקזחי

 ןיא לוש-רעטסומ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רֶע סָאװ ,?טרָא; רעווָאק

 -טנַאה יד .טנַאה עשרבח ַא טניפעג טנגוי עשידיי יד רעכלעוו

 טעברַא רע ויטקודָארּפ ןרעו ייז טפלעה לוש רעקרעוו

 -נעשט ןייק רעדיוו טמוק רע ןעוו ,1920 ןופ ףוס םוצ זיב ןטרָאד

 עיצַאקירבַאפ ןופ טיבעג ןפיוא ןוואורּפ טכַאמ רע ואוו ,ווָאכָאטס

 קעװַא רעדיו רע טראפ 1922 ןיא .עירטסודניא-לַאטעמ רעד ןיא

 זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ווָאכָאטסנעשט ןופ

 "ךנוב, ןופ ןויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ עשידיי יד ןיא וויטקַא

 טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ טײיצ רע טניפעג קיטייצכיילג ןוא
 זיא טייצ רענעי ןיא .עסַאמ רענשַאּפערָאה רעשידיי רעד ןשיווצ

 ןיא ךיז טקורד רע .ןטעברַא עקיטכיוו ייווצ טימ ןעמונרַאפ רע

 ןיא ןוא ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,?סיורָאפ ,, ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 -שידייא -- טעברַא ןייז ןופ לייט ַא ,עשרַאװ ,"טלעוו-רעכיב;

 -ביב ערעסערג ַא ךיוא טלַאהטנַא סָאװ ?ןעגנוצעזרעביא עשילױּפ

 -ץטיל רעשידיי רעד ןופ קרעװ יד ןופ המישר עשיפַארגָאיל

 .שילוּפ ףיוא טצעזרעביא ןענייז סָאװ ,רוטַאר

 ןפַאש וצ עיצקַא יד ןביוהעגנָא טרעו סע תעב ,1932 ןיא

 ןיקסנישטליוו לאקזחי רימ ןעעז "סקנּפ רעװָאכָאטסנעשט, םעד

 טשינ רעבָא ךיז טנגונַאב רע .טעטימָאק ןופ רַאטערקעס סלַא

 רע רָאנ ,עבַאגסיוא רעד ןופ טייז רעכעלטפַאשלעזעג רעד טימ

 טכוז ןוא םיסקנּפ רעװָאכָאטסנעשט עטלַא ןיא ךיז טפיטרַאפ

 -עג רעד וצ; ןטעברַא עקיטכיוו ענייז רַאפ ןלאירעטַאמ ףיוא

 -טנפערַאפ רע .סָאװ ,"װָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ עטכיש

 ןיא ןוא "גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט; רעד ןיא זייוולייט טכעל

 ,ןבַאגסיױא ערעדנַא

 -רעטעברַא ןוא רעכעלרעגריב; רושָארב יד סױרַא טיג רע

 םעלבָארּפ-טרָאּפס םעד וצ גנוסַאּפפיױא עיינ ַא זיא סָאװ ,?טרָאּפס

 ןייז םרָאפ-ךוב ןיא טניישרעד רעטעּפש ,הביבס רעשידיי רעד ןיא

 רעייז טרעוו סָאװ ,"רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ןדייא טעברַא
 ,קיטירק רעד ןופ ןעמונעגפיוא טוג

 לאקזחי ךיז טניפעג גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא םייב
 טרעװ סע תעב .טייצ רעטשרע רעד ןיא .עשרַאוװ

 טכַאמ .ןטיבעג יד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד  רָאלק

 ןיק עילימַאפ עטנעָאנ ןייז ןעגנערב וצ ןעגנואימַאב רע

 ףיוא טלַאפ רע ןוא ןייא טשינ רעבָא םיא ךיז טיג סָאד .עשרַאװ

 רעטעּפש .גנומיטש רעשיטַאּפַא ןַא ןיא ןיירַא טייצ עסיוועג ַא

 ,קרַאמ .ב רעקירָאטסיה רעד רעביא טיג סע יװ טיול ,רעבָא

 טָאה רע סָאװ טיונ רעסיורג רעד ץָארט ,יקסנישטליוו טרעוו

 ןיא טעברַא רע .שירעפעש רעייז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןטילעג

 ןדיי ןופ עטכישעג רוטלוק; רעד רעביא טייצ רערעווש רענעי

 לאקזחי ."ה"י ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןליוּפ ןיא

 רימ ןעניפעג יױזַא .ןבעל-ָאטעג םענופ רעדליב ןַאד טביירש

 -עטַאמ טגנערב סָאװ ,"טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ,, גנולמַאז רעד ןיא

 -לעגניר םעד ןבָארגפיוא םייב ןרָאװעג ןענופעג ןענייז סָאװ ןלאיר

 ."רעגַאל רעטעברַא ןיא , דיל-טייצ סיקסנישטליוו ,"וויכרַא-םולב

 לָאמ ַא סָאװ טרעוו ןדיי רַאפ טייצ ערעווש ,עקירעיורט יד

 ןופ עיצקַא-רַאונַאי עסיורג יד טמוק סע תעב ןוא רערעטיב

 -מוא, םוצ טּפעלשעג ןרעוו עשרַאװ ןופ ןדיי רעטנזיוט ןוא 3

 -ליו לאקזחי רעלעדייא רעד ךיוא ךיז טניפעג ,"ץַאלּפ-גַאלש

 יד ןופ טנעה עקיטולב יד ךרוד םוא טמוק לאקזחי .יקסנישט

 ,םיחצור עשישטייד

 ןיא

 לשנַא

 ,לשנַא -- רעדירב יקסנישטליו יד ןופ רעטסלטימ רעד

 ןבעל ץנַאג ןייז שממ טָאה רע .סטוג ןָאט וצ טכוזעג דימת טָאה

 טָאה רע ןכלעוו ןשטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ םעד ןפלעה וצ טכוזעג

 ,ןביוהרעד וצ טבערטשעג

 גנוכעלקריוורַאפ רעד ךרוד רָאנ זַא טביולגעג טָאה לשנַא
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 רעכלעוו ןיא טלעוװ עיינ ַא ןרעו טיובעג טעוװ םזילַאיצָאס ןופ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ .ךעלקילג ןייז ןלעוװ ןשטנעמ עלַא

 ןייז ,ןסיוו ןייז ; תיחוכ ענייז עלַא ןבעגעגקעוװַא לשנַא טָאה עיידיא

 -רעד ךיז ןטייקירעװש ליפ ױזַא טימ טָאה רע סָאװ גנודליב

 ,ןברָאװ

 רָאי ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לשנַא
 רדח ןיא ןיוש .דהח ןיא טנרעלעג רע טָאה רָאי 13 זיב ,0

 עכעלנייוועגרעסיוא ענייז ןזיװעגסױרַא לשנַא רעניילק רעד טָאה
 ןדמל רעסיורג ַא טסקַאװ סע זַא ןעזעג טָאה ןעמ .ןטייקיאייפ

 םיקסוּפ ןוא ארמג ןענרעל סָאד טָאה ןעלשנַא רעבָא .ןדיי ייב

 רעכעלטלעוו וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .טלעטשעג ןדירפוצ טשינ

 עדייב טשרעהַאב לשנַא ןוא גנַאל טשינ טמענ סע .םידומיל

 עשילױוּפ ךס ַא טנעייל רע ןוא ,שיליוּפ ןיא שיסור -- ןכַארּפש

 -יסור רעד ןופ רעקיסַאלק יד רקיע רעד ,רעביירש עשיסוד ןוא

 .רוטַארעטיל רעשיליוּפ ןוא רעש

 טבייה לשנַא .הסנרּפ סיוא טלעפ ןרעטלע ענייז ייב זיוה ןיא

 רע .הוצמ-רב ןייז ךָאנ ךיילג עקַאט .גנוי רעייז ןטעברַא ןָא

 ןיא ,טרָאד ןוא .ןלַאירעטַאמ-קייטּפַא ןופ טפעשעג ַא ןיא טעברַא

 טָאה סע .ןענרעל וצ טייצ ךיוא לשנַא טניפעג ,טפעשעג םעד

 -יװָארּפ "רעקיטרַאפ, ַא טרעוו לשנַא ןוא ןעמינעג טשינ גנַאל

 ,רָאז

 ןופ טסניד ןיא ןלעטש ךיז ףרַאד לשנַא .ןרָאי יד ןעייג סע

 -ַאטילימ םוצ טפַאשרענגעק ןייז בילוצ .ײמרַא רעשיליוּפ רעד

 סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןשיליוּפ םוצ ענייז האנש יד ןוא ,םזיר

 -ַאב -- ,גנוריגער רעשיליױּפ רעד ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה

 לזמ ןטכעלש סלשנַא וצ רעבָא .ןליױּפ ןופ ןפיױלטנַא וצ רע טסילש

 ןציז וצ טּפשמרַאפ טדעװ רע .ץענערג רעד ייב טּפַאכעג רע טרעוֶו

 -ַארוצסײרַא ךיז רעבָא טגנילעג םיא .טייצ עסיוועג ַא הסיפת ןיא

 ןסײרוצסױרַא ןייא םיא ךיז טיג לָאמ סָאד ןוא ,הסיפת ןופ ןעוועט

 ןרעטלע ןייז וצ ,דנַאלשטייד ןיא ןָא טמוק רע .ןליוּפ ןופ ךיז

 ,לאקזחי רעדורב

 רעשיטסילַאיצַאס רעשישטייד רעד ןיא קיטעט טרעוװו לשנַא

 -נָאמעד-ןסַאג עלַא ןיא לײטנָא ןקיטכיט ַא טמענ רע .גנוגעווַאב

 -ָאּפ רעשישטייד רעד ןופ טריטסערַא טּפָא טרעוװ רע .סעיצַארטס

 הסיפת ןיא ןציז סָאד .הסיפת ןיא ןציז וצ טּפשמרַאפ ןוא ייציל

 ,טנוזעג ןייז טדַאש

 ןריטסערַא וצ םיא ךיז טיירג ןעמ זַא ריואוועג טרעוו לשנַא

 ,רעױּפ ןשישטייד ַא ייב ךיז טלַאהַאב לשנַא .טַאררַאפ-הכולמ רַאּפ

 ןיא .ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טייוו טשינ ,ףרָאד ַא ןיא

 טרָאד טעברַא רע .רָאי בלַאה ַא ךרע ןַא ךיז רע טניפעג ףרָאד םעד

 ,לוויטש רָאֹּפ ַא ןוא ןסע ןזיולב ןרַאפ ,קעבאראּפ רעטושּפ ַא יװ

 רע ןוא ,ץענערג רעד רעבירַא לשנַא ךיז טעבנג טייצ-גנילירפ

 .זירַאּפ טָאטש רעד ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןָא טמוק

 יד ,זירַאּפ .שטנעמ רעיינ ַא יו לשנַא ךיז טליפ זירַאּפ ןיא

 ןַא ,טלקמ:-ריע ןַא יו ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא ,טָאטש-טלעוו

 -נָאק ןיא לשנַא טמוק זירַאּפ ןיא .םיטילּפ עשיטילָאּפ רַאפ ,ליזַצ

 ."דנוב; ןיא ויטקַא טרעװ רע .רעטעברַא עשידיי טימ טקַאט

 ,ןענרעל וצ ,םולח ןטלַא ןייז ןָא רעדיוװ ָאד טבייה לשנַא ןוא

 סע .ןסַאמ עמערָא יד ןפלעה גנודליב ןייז טימ ןוא ןרידיטש וצ

 גָאטײב טעברַא רע .ןרידוטש סָאד גנירג טשינ ןָא םיא טמוק

 -וטש ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,שינעמוקסיוא ןייז רַאפ ןענידרַאפ וצ

 ,ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד טוג ןיוש טשרעהַאב רע ןעוו .רע טריד

 טרעוו רע ןוא ,ענרָאברָאס רעזירַאּפ רעד ןיא ןעמַאזקע ּפָא רע טיג

 סלַא לשנַא טקידנע ןענרעל ןרָאי ךָאנ .טנעדוטס סלַא ןעמונעגנָא

 ,?ןטפַאשנסיוו עשימעכ ןופ רָאטקָאד;

 ,קידבַאפ-םויפרעּפ רעסיורג ַא ןיא ןטסָאּפ ַא טגירק לשנַא
 קיטייצכיילג .עיסעּפָארּפ ןייז ןיא טסילַאיצעּפס ַא טרעוו רע ןוא

 עשידיי יד ;לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ןייז טשינ רעבָא רע טסעגרַאפ
 -רעטעברַא רעזירַאּפ םעד ןוא "?דנוב; םעד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 יא

 .רעטַאעט ןיא ןריסערעטניארַאפ וצ ןָא ךיז טבייה לשנַא

 עשידיי רַאפ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי טריזינַאגרָא רע

 -ניק עשידיי יד רַאפ רעדנוזַאב רָאג ןוא ,זירַאּפ ןיא רעטעברַא

 ,ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק רַאפ ןסעיּפ ןביירש ןָא טבייה רע .רעד

 טסַאּפעגוצ סעסעיּפ ןכַארּפש ערעדנַא ןופ ךיוא טצעזרעביא רע ןוא

 -יוצנַארפ ןגעוו ךס ַא רע טביירש טייצ רענעי ןיא .רעדניק רַאפ

 :ןיא יו ,סעבַאגסיױא עשידנוב יד ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןוא ןשיז

 טביירש רע .'דנַא ןיא ?עמיטש רעזדנוא; ,"רעקעוו רעזירַאּפ;

 .עסערּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ךיוא

 ןעז ליוו רע .ווָאכָאטסנעשט ןייק ,םײהַא טּפָא טקנעב לשנַא

 ,עזייר ןייז ןופ םענייק קידנגָאז טשינ .רעטומ עטלַא עביל ןייז

 -ָאטסנעשט ןיא ,םײהַא ןָא טמוק רע ןוא זירַאּפ לשנַא טזָאלרַאפ

 .ןעמַאמ רעד וצ ,ווָאכ

 טביילב רע .זירַאּפ ןייק קירוצ טשינ רעמ ןיוש טרָאפ לשנַא

 וצ טייקנבעגרעביא יד .עטסטנעָאנ ענייז ייב ווָאכָאטסנעשט ןיא

 -קירוצ טשינ םיא טזָאל ענעגייא וצ טפַאשביל יד ,החּפשמ רעד

 .ןרָאפ

 -ידיי רעד רַאפ טייקיטעט רעד ןיא ןײרַא ךיז טפרַאװ לשנַא

 רעד טרעוו רע .טָאטש-םייה ןייז ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעש

 טביירש רע ןוא ,רעטעברַא-רעגערט עשידנוב יד ןופ רעריפנָא

 -ָארטעיּפ ןוא רעוװָאכָאטסנעשט יד ןיא ןגַארפ-רעטעברַא ןגעוו טפָא

 -עפָארּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ךיוא ןוא ,ןעגנוטייצ עשידנוב רעווָאק

 .עסערּפ-רעטעברַא רעלענָאיס

 יד טימ ףמַאק רעקידנעטש סלשנַא זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 עקיזָאד יד ןשיוװצ .סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא רעוװָאכָאטסנעשט

 -וטש רעשיטָאטש רעד ןופ ךס ַא ןענופעג ךיז ןבָאה סענַאגילוכ

 .ןזיירק עכעלרעגריב יד ןופ ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעקידנריד

 ,רעטעברַא:רעגערט עשידיי יד ןופ רעריפנָא רעד יו ,לשנא

 עשיטימעסיטנַא יד טימ ףמַאק ןיא סַאג ןיא סױרַא טפָא זומ

 ןשיליױּפ ןופ ןסַאג עשידיי יד טצישַאב לשנַא .ןעגנוי-רעגעלש

 טקערש לשנַא רעבָא ןגעלשעג רָאפ טפָא ןעמוק סע .טָאקיָאב

 טימ סױטשנעמַאזוצ ַאזַא ייב ,לָאמנייא ,עקַאט טרעוו רע ,טשינ ךיז

 זומ רע ןוא ,טעדנואוורַאפ רעוש -- .,סענַאגילוכ עשיליוּפ יד

 ךיז טליפ רע רָאנ יו רעבָא .טייצ ערעגנעל ַא טעב ןיא ןגיל

 עשילוּפ יד טימ ףמַאק ןוויטקַא ןיא רעדיוו לשנַא זיא רעסעב

 .רעטעברַא עשידיי יד ןופ טכער רעד רַאפ ןטימעסיטנַא

 ,לאקזחי ,רעדורב רערעטלע רעד ךיז טניפעג טייצ רענעי ןיא

 טמוק רע .רעדורב ןבעל ןייז וצ טסילשַאב לשנַא ןוא ,עשרַאװ ןיא

 ןיא ךיוא .קירבַאפ-םויפרַאּפ רעװעשרַאװ ַא ןיא ןטעברַא ןָא

 רעד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןיא וויטקַא לשנַא זיא עשרַאיו

 ,דנוב ןופ ןזיירק יד ןיא רקיע

 -עּפש םיא טקנעש יורפ ןייז .הנותח לשנַא טָאה עשרַאװ ןיא

 .עלעגניי ןייש ,ןטָארעג ַא רעט

 טמענ ןליוּפ ןגעק המחלמ עשיצַאנ יד סיוא טכערב סע תעב

 סָאװ סעדַאגירב-רעטעברַא יד ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא לשנַא
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 ןיא לשנַא ךיז טניפעג רעטעּפש .עשרַאװ טָאטש יד ןקידייטרַאפ

 רעצרַאוװש רענעדישרַאפ ייב טעברַא רע ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 ,דניק ןוא ביייוו ןייז ןרענרעד וצ זיא סע יװ ידכ טעברַא

 טריטרָאּפעד םיחצור עשיצַאנ יד ןופ טּפַאכעג טפָא טרעוו רע

 יד ןיפ סױרַא רעבָא ךיז טעװעטַאר רע .ץיוושיוא ןייק ןרעוו וצ

 ,עּפורג-דנַאטשפיוא ןַא ןיא ןָא ךיז טסילש לשנַא .טנעה עשיצַאנ

 םוצ זיב טבעלרעד רע .סעיצקַא ענעדישרַאפ ךרוד טריפ רע ןוא

 טברַאטש רע ןכלעוו ןיא ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןשידיי ןשירָאטסיה

 ,דלעה ַא יו

 -שודיק לע דלעה ַא יוװ ןלַאפעג זיא ןוא טבעלעג טָאה ױזַא

 -ליוו יירד יד ןופ רעטסלטימ רעד ,יקסנישטליוו לשנַא -- םעה

 החּפשמ רעשידיי רעכעלרעה רעד ןופ ןוז רעד ,רעדירב-יקסנישט
 .וָאכָאטסנעשט ןיא

 לאיהי

 ,גניליירד םענעטָארעג םעד ןיפ רעטסגניי רעד -- לאיחי

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- ,רעדירב-יקסנישטליוו יד

 תליחת .רדח ןיא טנרעלעג טָאה רע .,ווָאכָאטסנעשט ןיא ,2

 -לע ענייז יו ,ןרידוטש ןוא ןענרעל ןענעק וצ ,לזמ רעמ רע טָאה

 טלַא רָאי ןציירד טרעוו לאיחי ןעוו .טַאהעג ןבָאה רעדירב ערעט

 -ױּפ רעקיסַאלק-טכַא רעשיטָאטש רעד ןיא עמַאמ יד םיא טקיש

 סלאיחי ןעוװעג קידנעטש זיא עיזַאנמיג יד .עיזַאנמיג רעשיל

 טעוװ עיזַאנמיג יד זַא ,טפָאהעג טָאה לאיחי .גנובערטש עטסכעה

 ,טלעוו רעסיורג רעד וצ געוו א ןענעפע םיא רַאפ

 רעבָא ,קשח סיורג טימ עיזַאנמיג רעד ןיא טנרעל לאיחי

 ןוא סַאלק ןטעביז םעד ןיוש טקידנע רע ןעוו ,לזמ ןרעטיב ןייז וצ

 לעפַאב ַא ןָא גנילצולּפ טמוק ,סַאלק ןטכַא ןיא ןייגרעבירַא ףדַאד רע

 .עיזַאנמיג יד ןכַאמרַאפ וצ רָאטַארוק רעװעשרַאװ ןופ

 "פיוא רשפא ,טכַארט רע ;ןָאט יצ סָאװ טשינ סייוו לאיחי

 ןיא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא קעװַא רָאג רעדָא ,ןענרעל וצ ןרעה

 וצ רעוװש זיא םיא .ןענרעל רעטייוו ןטרָאד ןוא ,דמערפ רעד

 ןוא ,רעקרַאטש זיא ןענרעל וצ קשח רעד רעבָא .םייה יד ןזָאלרַאפ

 .קסמָאדַארָאװָאנ ןיא ןענרעל קעװַא טרָאפ רע

 רעבָא ,ןענרעל ןרַאפ ןלָאצַאב ןעמ זומ קסמָאדַארָאװָאנ ןיא

 ,ןדייל וצ טיירג זיא לאיחי .,ןלָאצ טשינ םיא רַאפ ןעק עמַאמ יד

 ַא ןָא װָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ רע .ןענרעל יבַא ,ןרעגנוה וליפַא

 ,ןעגנונעפָאה טימ לופ ןצרַאה ןיא ךָאד ,ענעשעק ןיא טלעג ןשָארג

 .ןרעוו ןלַאפרַאפ טשינ טעוװ רע זַצ

 -וג ַא יװ טנַאקַאב לענש לאיחי טרעוו קסמָאדַארָאװָאנ ןיא

 עקיזָאד יד ןוא .טַאװירּפ רעדניק טימ טנרעל רע .רערעל רעט

 רעד ןיא ןלָאצ וצ טלעג גונעג ןיֹרַא םיא ןגָארט סעיצקעל

 רַאפ גונעג ךיוא ןוא ,ןרידוטש םענעגייא ןייז רַאפ לוש רעשיטָאטש

 טפור ,ןשטנעמ וצ רענעזָאלעגוצ ַא ,רעקיטומטוג ַא .ןבעל וצ ךיז

 ןיא ןעמעלַא ייב ןוא רעליש ענייז ייב טפַאשביל סױרַא לאיזחי

 עטייוצ ַא סנייז יו ןכיגניא טרעוו קסמָאדַאראווָאנ .לטעטש

 ,םייה

 עלַאיצַאס ןריסערעטניארַאפ וצ רעמ ץלַא ןָא םיא ןבייה סע

 ןיא ןדיי עמערָא ,עטושּפ יד ןופ טיונ יד טעז רע .ןעמעלבָארּפ

 ןשידיריי ןפיוא ךיז ןביירשרַאפ וצ טסילשַאב רֶע ןוא ,לטעטש

 םולח ןייז ,ָאי .טעטיסרעווינוא רעװָאקַארק םעד ןיא טעטלוקַאּפ

 רע טעװ ,רע טּכַארט ,טַאקָאװדַא סלַא .טַאקָאװדַא ןַא ןרעוו וצ זיא

 ללכב ןוא ,רעטעברַא יד ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ ןענעק טשרע

 .טייקיטכערעג ןוא רשוי רַאפ ןפמעק
 ןענייז טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא ןעלטימ ןייק רעבָא

 ואו ןיא .רָאי עכעלטע ןרעיוד ףרַאד ןרידוטש סָאד .ָאטשינ
 ? טלעג ןעמענ רע טעוו

 -ַאב רע ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןייק םייהַא קידוצ טרָאפ לאיחי
 ןטּפירקס יד ןופ ןוא ,רעכיב ןופ רוטַאקָאװדַא ךיז ןענרעל וצ טסילש

 ,טריפַארגָאטקעה ,ןקישוצ םיא טעװ טעטיסרעווינוא רעד סָאו

 ןופ רַאטערקעס סלַא לאיחי טעברַא טייצ רָאי ייווצ ךרע ןַא

 סעיצקעל רע טיג רעטעּפש ."ןייארַאפ רעקרעװטנַאה, ןשידיי םעד

 וצ טזייווַאב רע ."רעקרעװטנַאה, יד ןופ לוש-טנווא דעד ןיא

 רע טיג ןטסנידרַאפ ערעגָאמ ענייז ןיפ .עכעלטנגוי ךס ַא ןעיצרעד
 רעביא רע טזָאל ךיז רַאפ .ןעמַאמ רעד קעװַא ןצנַאגניא טעמכ

 טזייוװַאב ןטייקירעװש עעלַא ץָארט רעבָא ,עטסקיטיונ סָאד רָאנ
 -ַצּפָא ,עקָארק ןייק ןרָאפוצוצ ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ךָאד לאיחי

 רע ןוא ,סנכייצ עטוג קידנעטש טמוקַאב רע .סענעמַאזקע ןבעג
 ,טַאקָאװדַא סלַא טעטיסרעווינוא םעד טקידנע

 טרעוו רע ןעוו ןוא .רעטילימ ןיא ןעניד קעװַא זומ לאיחי

 טנפע רע ן'א ,הנותח טָאה ,םײהַא רֶע טמוק ,ןעניד ןופ יירפ
 רעטעּפש .ןידנעב טָאטש רעד ןיא עירַאלעצנַאק-ןטַאקָאװדַא ןַא

 טביירש רע .עשטינרוג-עווָארבמָאד ןיא ןוא ,עצווָאנסָאס ןיא ---
 ךיוא ,ןגַאדפ עשיטילָאּפ רעביא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעלקיטרַא

 עשיליוּפ ןוא עשידיי עקיטרָא יד ןיא ,ןעמעלבָארּפ עשידיי ןגעוו

 ,"טעטיסרעווינוא-סקלָאפ; ןיא סעיצקעל טלַאה רע .,ןעגנוטייצ
 ענעי ןיא ןוא .רָאטקעל ןטוג רעייז ַא רַאפ ןעמָאנ ַא טגירק ןוא

 ןיא ןַאמטַאר סלַא ןבילקעגסיוא יקסנישטליוו לאיחי טרעוו ןרָאי
 -ייטרַאפ רעד קידנעטש זיא רע ואוו ,טַאר-טָאטש רעצווָאנסָאס
 .טייקמערָא רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןופ רעקיד

 יד ןוא ,המחלמ-טלעוו עטייוצ יד סיוא טכערב סע ןעוו
 -טנַא ,טעטש-ץענערג יד ןעמענרַאפ ןעײמרַא-יצַאנ עשישטייד
 טלַאהַאב רע ואוו ,וָאכָאטסנעשט ןייק םייהַא קירוצ לאיחי טפיול

 -ַאטשעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכ סיוא ךיז
 ןשיטסילַאיצַאס:שידיי םענעזעוועג םעד םורַא טכוז סָאװ ,ָאּכ

 .ןַאמטַאר
 ָאטעג ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןביירט ןשטייד יד ןעוו

 :רָאטקָאד ןייז טליוהרַאפ רע .ןיהַא לאיחי ךיוא טמוק ןיירַא
 -רַאפ עטנַאקַאב .רעטעברַא רעטסָארּפ ַא טרעוו רע ןוא לוטיט
 וצ רע טמוק ,רעבָא זייווכעלסיב ,סָאד טיט רע סָאװרַאפ ןעייטש
 תושיגנ עשישטייד יד ןגָארטרעבירַא טשינ רעמ ןעק רע ןוא .ךיז

 םיא ןיא ךיז טקעוװ סע .ןדיי וצ גנואיצַאב עכעלרעדרעמ יד ןוא

 רע ןוא ,הלווע ןייק ןעזוצ טשינ ןעק רע ,טסעטָארּפ רעד ךיוא
 -וצ טעברַא רע .וויטקַא קירוצ ןרעוװ וצ זייווכעלסיב ןָא טביוה

 יייא יו -- ךָאנרעד .טעטימָאק-ספליה ןכעלטנייוועג ַא ןיא טשרע

 ןקיטרָא ןיא ןשטייד יד ןגעק רעפמעק עטסקיטעט יד ןופ רענ
 יקַא ןשידנוב , ןשידרערעטנוא ןיא ןוא ?טעטימָאק דנַאטשרעדיװ;
 סָאװ ,טעטימָאק-סגנודניברַאפ ןיא דילגטימ ַא טרעוו רע ."וויט

 ןגעק ייס ןיא רעדרעמ עשישטייד יד ןגעק ייס ףמַאק םעד טריפ
 ,ָאטעג רעד ןופ ןרידיווקיל ןכָאנ ...םיפיקת-ָאטעג עשידיי יד

 יַאר-גַאסַאה; רעגַאל-סטעברַא ןיא טקישעגרעביא לאיחי טרעיו
 טרָאד טעברַא יד .עטוה-ןזייא רעד ןיא טעברַא רע ואוו "ווָאק
 לייט ןוא עשידיי יד שטָאכ ןוא .טנוזעג ןייז רעטנוא טבָארג

 ןליוו ,גירק ןרַאפ ןופ ךָאנ םיא ןענעק סָאװ ,רעטעבדַא עשיליופ
 רע ליוו -- ,ןטעברַא טשינ רעווש וצ לָאז רֶע ןפלעהסיורַא םיא
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 טעװ סע זַא ,טליפ רע לייוו ,ףליה רעייז ןצונסיוא טשינ רעבָא

 ךיוא רָאג רשפא ןוא ,ךיוא טנוזעג רעייז ףיוא ןפורּפָא ןזומ ךיז

 ...ןבעל רעייז ףיוא

 -רַאפ טשינ לאיחי טָאה ,רעגַאל ןיא געט עטסרעווש יד ןיא

 ןעהעש עטסכעלנייּפ יד ןיא ,סעבַאגפיוא עקילייה ענייז ןיא ןסעג

 טרָאװ ַא ןוא טרָאװ-טסיירט ַא ןדעי רַאפ ןענופעג לאיחי טָאד

 ןופ לטימ ןייז טַאהעג הרצ-תע רעדעי ייב טָאה רע .ןוחטב ןופ

 ןיוש ןענייז סָאװ יד וליפַא .ןרעוו טלפייווצרַאפ ןזָאל טשינ

 טשינ ןיוש ןוא טלעװ רענעי ףיוא סופ ןייא טימ ןענַאטשעג

 ,טרעטנומעג לאיחי טָאה ייז ךיוא ,ןרילרַאפ יצ סָאװ טַאהעג

 ןטנעמוקָאד עכעלטפירש ןזָאלוצרעביא ןזיוװַאב טָאה לאיחי

 -ַאה; רעגַאל סטעברַא םעד ןיא ןעיירעד-עמ עשישטייד יד ןגעוו

 -רעביא עקידארומ יד רעביא ןביג ןטנעמוקָאד יד ."װָאקַאר-גַאס

 -נולעג זיא סע עכלעוו סעקינרעגַאל עּפורג רענעי ןופ ןשינעבעל

 -רַאפ ךריד ,ןענייז עכלעוו ןוא ,עקנילבערט ןופ ןפיולטנַא וצ ןעג

 ,"וװָאקַאר-גַאסַאה; רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא רעטעּפש ,ןגעוו ענעדיש

 עיונעג ןעמונעג עקנילבערט ןופ ענעפָאלטנַא עלַא ייב טָאה לאיחי

 -רַאפ רע טָאה טלייצרעד ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןוא ,תודע"תיבו

 .שידיי ןיא ,ענעטילעג יד ןופ ןושל םעד ןיא ןבירש

 םעד ןרידיווקיל ןופ טייצ יד טדעטנענרעד ךיז טָאה סע תעב

 -יילק יד ןקישסױרַא ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא "רעגַאל-גַאסַאה;

 טימ ,לאיחי טָאה ,ןפַאלקש עקידעבעל יד ןופ ךעלטשער ענ
 ןיא טגײלעגנײרַא ,רעטעברַא עשילױוּפ ןוא עשידיי ןופ ףליה רעד

 ןבָארגַאב ייז ןוא ןטנעמוקָאד ענעבירשרַאפ עלַא יד ןשַאלפ לָאצ ַא

 ןלאירעטַאמ עקיטכיוו עלַא יד .רעגַאל םוצ טנעָאנ ןטרָאג ַא ןיא

 ,ןרעגַאל יד ןופ ענעמ:קעגקריוצ עטלייצעג ךרוד ,רעטעּפש ןענייז

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגדעביא ןענייז ייז ןוא ןרָאװעג ןבָארגעגפייא

 ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ תושר

 ,טנעמוקָאד רעקיליײה רעקיזָאד רעד זַא ןפָאה רימָאל .עשרַאיו

 ףוס לכ ףוס טעװ ,עקנילבערט ןגעוו ןיא ?רעגַאל-גַאסַאה, ןגעוו

 ,םרָאפ-ךוב ַא ןיא ןרעו טכעלטנפערַאפ

 רעגַאל ןופ ךעלטשעד עטצעל יד ןעוו ,1945 רַאונַאי ביױהנָא

 -ןטיוט; ןשישטייד ןטנַאקַאב-קירעיורט םעד ןיא ןבירטעג ןרעוו

 ןפיוא ץעגרע ןעמ.קעגמוא לאיחי זיא ,דנַאלשטייד ןייק ?שרַאמ

 יײרשעג סָאד ןעלמיה יד וצ טיירש רבק רעזָאלנעמָאנ ןייז .געוו

 םיא טימ .ןענייז סָאװ ,רעריטרַאמ עשידיי רעטנזיוט יד ןופ

 סרעלטיה ןופ ןגעוו עקיטולב יד ףיוא ןעמוקעגמוא ,ןעמַאזוצ

 ."ךייר ןשטיידע

 ךאלמ יטָאל

 קחבצי

 םייב עברעוו ַא יו ,ליטש

 שטנעמ ַא טבעלעג טָאה ,ךייט

 .ַאטסירי קחצי ןעמָאנ ןטימ

 -עג ךיז ןבָאה סמערוטש עסיורג

 :ּפָאק ןגנוי ןייז רעביא ןגָארט

 ןוא תופידר ,ןעמָארגָאּפ ,תומחלמ

 טָאה רע רעבָא .ןעגנוגלָאפרַאפ

 --- זיב ןגָארטעגרעביא ץלַא סָאד

 יױזַא טָאה סָאװ ,דרעוװש יד זיב

 ,קלָאפ רעזדנוא ןטינשעג םַאזיורג

 ,טכיירגרעד םיא טָאה

 רעשיטַאבעלַאב-שידיי ַא ןיא ,1902 ןיא רע זיא ןריובעג

 ,רעשיטסַאיוטנע רעד ןופ רענייא .וװָאכָאטסנעשט ןיא ,בוטש

 יד ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה וָאכָאטסנעשט סָאװ ,טנגוי רעשידיי

 -- .ןרעטלע ענייז .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןרָאי

 הסנרּפ ןגיוצעג ןבָאה -- ,הוח עמַאמ יד ןוא ,השמ עטַאט רעד

 ןוא טעברַאעגסיוא ןיילַא ןבָאה ייז ואוו ,למערק-קירבַאפ ַא ןופ

 ןופ דניק עטייווצ סָאד ןעוועג זיא קחצי .ךעלרעקוצ טפיוקרַאפ
 יד .רעטסעווש ייווצ ןוא רעדירב ףניפ ,"ןיינ עבלַאז דניזעג ַא;

 -עג זיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עקיצרַאה ,עטושּפ ,אטסירוי החּפשמ

 ןוא בוטש רעמערַאװ ריא טימ טָאטש ןיא טבילַאב רעייז ןעוו

 ,ריט רענעפָא

 ַאט סירוי

 ,רעקידעבעל ַא ןיא אטסירוי רעליטש רעד זיא ןסקָאװעג

 -ָאנ ענייז .ןויצ ילעוּפ -- הביבס רעלַאקידַאר-שידיי ,רעויטקַא

 ןושרג :ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןופ םירבח-יײטרַאּפ עטסטנע

 רעבָא טָאה רע .ןַאמדייז ןָאעל ,יקסווָאכָאטסנעשט ףסוי ,עקדנערּפ
 -רַאּפ ערעדנַא ןופ רעוט יד ןשיווצ דניירפ ךס ַא טַאהעג ךיוא

 טיבעג ןפיוא טעברַאעגנעמַאוצ טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעייט
 -טפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא גנואיצרעד רעכעלטלעוו שידיי ןופ

 ,ןַאמרעדעּפ לאפר ,רעטלַא לאכימ : יז ןשיוצ .ןטייקיטעט עכעל

 ןוא (ןז סבר םעד) שַא ָאעל ,קירע סקַאמ ,קנַארּפ לאומש

 .ערעדנַא

 -סירפ ןייז ןופ ךיז טָאה ,ַאטסירוי ,למייב עברעוו עגנוי סָאד

 ןגייוצ יד שזַא ,ןעיידיא טימ ןדָאלעגרעביא ןָא טנגוי רעט

 רָאלק ךָאד זיא'ס .דרע רעד וצ ּפָארַא טעה זיב ןגיובעג ךיז ןבָאה

 ריא ךרוד ךיז טעװ גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ,גָאט רעד יוװ

 -נוא ןלעװ ןטנעמַאדנופ עריא זיב ,ןציּפשרַאפ ױזַא גנולקיװטנַא

 טשינ ןעק קלָאפ עשידיי סָאד רעמ טשינ .ןרעװ טקנעוװשעגרעט

 -ַאנָאיצַאנ ןייז רַאפ ייס ,ףמַאק ןטלּפָאט ַא ןריפ זומ סע .ןטרַאװ

 ביוא .גנואיירפַאב רעלַאיצַאס ןייז רַאפ ייס ,,גנוזיילסיוא רעל

 ףרַאד ,טכערעג לָאמ טנזיוט ףָאהנעמַאז קיוודול .רד ךָאד זיא ױזַא

 -נַארעּפסע ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןבָאה עקַאט ךָאד ןעמ

 עלַא טימ ןדערפיונוצ ןענעק ךיז לָאז ןעמ רעכלעוו ךרוד ,ָאט

 ןייטשרַאפ וצ סָאד ןבעג ייז ןוא ,טלעו רעד ןופ רעקלעפ
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 ןייז ןוא .חומ ןגנוי ןייז ףיוא טגיילעגסיוא סָאד ךיז טָאה ױזַא
 -עג זיא טסעפ ןוא ,גנורעטסיײגַאב ןופ ןביוהעג ךיז טָאה ץרַאה

 ,טייהיירפ ןוא ,תומוא ןשיווצ המוא ןַא ,ןדייא .ןביולג ןייז ןעוו
 " ...דרע סטָאג ףיוא רעדניק עלַא רַאפ ןקעלק לָאז סָאװ

 ,סַאג רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,אטסירוי ,רע ןעוו ןוא
 ףיוא טקוקעג רע טָאה ,וָאכָאטסנעשט ,טָאטש רענייש ןייז ןיא
 זַא רָאנ .רעדורב ןכעלבייל ַא ףיוא יו שממ ןכש ןשילױּפ ןייז

 ןלעה ןטימ ןיא םיא ןבָאה םירבח ענייז טימ "רעדורב רעד;

 רעד ןופ סָאבעלַאב ןייז ןעוו ןוא ;רענייטש ןפרָאװעגכָאנ גָאט

 יד טול זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג םיא טָאה ,דיי ַא ,קירבַאפ-ןזייא
 -לעטשעגנָא עשידיי לָאצ יד "ןעקנערשַאב , רע זומ ןצעזעג עיינ

 ןיא ךעלכיב טימ םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,רע דָארג זַא ,ןוא עט
 ןופ טשינ זיא ,ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג ענזירּפַאק טימ ןוא ענעשעק

 ןוא ,טצפיזעגּפָא רעווש אטסירוי טָאה -- ,עטשטניוועג רָאג יד
 -עגנייא רע טָאה ,זעב ןקידנעילב ןופ טַאמָארַא ןטימ ןעמַאזוצ
 ,דיי ןקיבייא ןופ ךָאי ןרעווש םעד ךיז ןיא טּפַאז

 -עטניארַאפ, וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ײצילָאּפ עשיליוּפ יד

 ענעי ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא ענייז .םיא טימ ?ןריסער

 -- ?קיירטס:-רעגנוה רעד; :טכעלטנפערַאפ --- 19227-26 -- ןרָאי

 -- ?גנוגעווַאב רעטעברַא עשידיי רָאי קיצנַאװצ, ;?טנגוי עיירפ;

 -ָארָאב רעב; ,71918 רָאי סָאד, ;"רוטלוק רעטעברַא, ---

 ; גנוטייצ-רעטעברַא ,, רעד ןיא ןעלקיטרַא ערעדנַא ייר ַא ןוא ,"וװָאכ

 טרובעג יד; ,"רוטַארעטיל עשינעמור עיינ יד; : ןעייסע עירעס ַא

 סױרַא ןפור ,"רעטעלב עשירַארעטיל; יד ןיא !ָאטנַארעּפסע ןופ

 ַאטנַארעּפסע ןיא רע טצעזרעביא וצרעד .טײקמַאזקרעמפיוא רעייז

 -רַא עשידיי ערעדנַא ןוא ,ךאלמ בייל ןופ ,"העובש טנגוי יד;

 ַאירַאטעלַארּפ; גנולמַאז ַא ןיא ןיירַא ןענייז סָאװ ,רעדיל-רעטעב

 דנַאברַאפ-טלעוו ָאטנַארעּפסע ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,?אראטנָאק

 -ָאק עטגייווצרַאפ ןייז וצ ךָאנ טמוק ןעמעלַא םעד וצ ,1924 ןיא

 ,ןַאּפַאי ,זירַאּפ :יװ ,דנַאלסיוא ןופ רעביירש טימ ץנעדנַאּפסער

 ןביוהעגנָא םיא טָאה יײצילָאּפ עשיליוּפ יד .עידניא ,דנַאלָאה

 םעד ,רעמיורט ןגנוי םעד .,םיא ; ןגלָאפרַאפ ןוא ןרינָאיּפשוצכָאנ

 ,דיי ןשיליוּפ תורוד-רוד ןופ

 -ידגנילירפ ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה וָאכָאטסנעשט טָאטש יד

 ןאטסירוי ךיז טָאה ױזַא -- רעירפ לָאמ ןייק ךָאנ יװ ,ןוז רעק

 עכעלטע יד ןופ ןרעיוט יד וצ טקוקעג טָאה רע .,ןזיוועגסיוא

 סע טלָאװ ןעמעוו .טפַאשקנעב רעסייה טימ טָאטש ןיא ןקירבַאפ

 ןײרַא ָאד (רע יװ עכלעזַא ךָאנ ןוא) םיא טזָאל ןעמ ןעוו טרַאעג

 לסיב'ס ןעגנערבמייהַא ןוא גָאט ַא ןטעברַאּפָא ןענעק לָאז רע

 רענייש ןייז ןוא ךיז רַאפ ךַאד ַא ןוא טיורב ףיוא טסנידרַאפ

 .ןבָאה הנותח ןבילקעג ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,הכרב עטרבח

 -עג טשינ לָאמ ןייק רע טָאה ןבעל ןדײשַאב ַא וצ יו רעמ

 -נַא ץעגרע ןגעלעג ןענייז סעיצַאריּפסַא עסיורג ענייז ;טבערטש

 ,ואוושרעד

 רעד ןופ ענלצנייא זיולב ןעמונעגוצ ןבָאה ןקירבַאפ יד רָאנ

 ,ייז ןשיווצ ןעוועג טשינ זיא רע רעבָא .טנגוי רעקיליױװסטעברַא
 יד עמַאמ-עטַאט טגָאזעגנָא ,לקימולט ןייז טקַאּפעגנײא רע טָאה

 ךיז סַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ,הרושב עכעלדיימרַאפמוא

 רעד ןעוועג טשינ רע זיא קילג םוצ .םירבח טימ ןענעגעזעג

 טקוקעג ןבָאה טנגוי רעקידנסקַאװ רעד ןופ ךס ַא .רעקיצנייא

 ,וָאכָאטסנעשט ,טָאטש רענייש רעייז ףיוא ןגיוא עטבילרַאפ טימ

 ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ַאטרַאװ ךייט ןרָאלק םעד ףיוא

 סע ןעמעוו ןוא .ןזָאל ךיז טעו סע ואוו ?ןיהואוו .ןירַא געוו

 ןבילבעג זיא ,ןעמוקוצנָא ואוו-ץעגרע ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה

 ןיא ןצענערג יד ייב ,סנפַאה יד ןיא ,סנגעוורעטנוא ןקעטש

 יױרפ רעגנוי ןייז טימ ַאטסירוי .ןלעטָאה עטזָאלעגּפָא ,עדמערפ

 ,זירַאּפ ןיא ןעמוקוצנָא ןעגנולעג זיא

 -רעד טָאה רע יו סרעסעב סָאװטע ןענופעג רע טָאה ָאד

 עשיליוּפ ענייז ןופ ךס ַא ןפָארטעג ָאד רע טָאה ,לכ םדוק .טרַאװ

 -סדנַאל יד ,רעמכָאנ .םירבח רעװָאכָאטסנעשט ןוא טײלסדנַאל

 ,החפשמ ןייא יו ,ןרעדנַא םוצ רענייא טּפעלקעג ָאד ןבָאה טייל

 עגנע יד ןיא ,טריפעגנעמַאזצ רעהַא ָאד ייז טָאה לרוג ןייא

 -עג עשידיי ,עשיפיצעּפס} ליוולעב ןוא ?לצעלּפ, םענופ ךעלסעג

 ףלָאמש יד ןיא טניואוועג ןבָאה עטסרעמ יד .(זירַאּפ ןיא ןטנעג

 עג ןבָאה ערעדנַא .ןלעטָאה עשיטנַארגימיא יד ןופ ךעלרעמיצ

 סעילעטס עטמירקעגסיוא טימ ךעלביטש:םעדיוב ףיוא טניואוו

 -ייז עלַא ;טעברַא טכוזעג ןבָאה עלַא .רעכעד עקיציּפש רעטנוא

 ענלצנייא ;ןריּפַאּפ ךָאנ ?רוטקַאפירעּפ, רעד ןיא ןפָאלעג ןענ

 -עג טָאה סָאד ,טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה עטסרעמ יד ;ןגָארקעג ןבָאה

 טיירג ןוא ײצילָאּפ רעד רַאפ ןטיה ךיז ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז טניימ

 לַאפ ןיא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנירּפשוצסױרַא טכַאנ ןטימ ןיא ןייז

 ."גנוכוז, ַא ןופ

 טרָאפ : רעקידרעפָאה ַא ןעוועג טסייג רעד זיא ןגעווטסעדנופ
 .טעברַא ,עקידנרעק ,עקיליווטיירג ,עשיטסילַאעדיא ןַא !טנגוי

 ,טנגוי עקידנכוז

 ןייז טימ רע יו ,םעדכָאנ ,טייצ רעד טימ טָאה ַאטסירוי קחצי
 ,םונהיג ירודמ העבש עלַא ןעגנַאגעגכרודַא ןענייז יורפ רעגנוי

 -ַאּפ-סטעברַא ןייק .טכערניואוו ,טסייה סָאד ,ןריּפַאּפ ןגָארקעג

 ןפיוא טנפעעג רע טָאה .טַאהעג טשינ לָאמ ןייק רע טָאה ןריּפ

 ענייז ,עטלעטשעגנָא ענייז .טַאטשקרַאװ םעניילק ַא ?לצעלּפ;

 יד טיול) הכרב ,יורפ ןייז טימ רע :ןעוועג ןענייז ,רעטעברַא

 ,טכער-סטעברַא ןייק טַאהעג טשינ טנַארגימיא ןַא טָאה ןצעזעג

 ַאטסירוי ןוא ,(טַאהעג ָאי רע טָאה טכער-סגנומענרעטנוא רעבָא

 רעד ןָא ךיז טביוה ָאד ןוא ."רעמענרעטנוא? ןַא ןרָאװעג זיא

 ןפַאש ןייז ןופ רָאי ןצפופ עטסעב יד ןופ דָאירעּפ

 טיירב ַא ךיז טלקיוועצ סַאג רעשיטנַארגימיא-שידיי ַא ףיוא
 יד יו ,ףיוא ןעמוק סעיצוטיטסניא .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג
 ,סרעטנעצ-רוטלוק :רעדלעפ עקיאיוט ,עקידעפש ףיוא ןטכורפ
 -רַא ,ןבולק-טרָאּפס ,עיצַארעדעפ ,רעטַאעט ,ןעגנוטייצ עשידיי
 ןעועג זיא סָאד .ןכיק-סקלָאפ ןוא ןלוש:-בָאגוצ ,םייה-רעטעב
 סָאד ,זירַאּפ ןטעילַאװכעצ ןיא ןרָאי רעקיסיירד ביוהנָא יד ןיא
 זיִרַאּפ סָאד ,סעיצַארטסנָאמעד עקיּפעק ןענָאילימ ןופ זירַאּפ
 ןדנוצעצ רעמ ךָאנ טָאה ?רעלוּפָאּפ טנָארפ ,, ןוא םולב ןָאעל ןופ

 -תורוד רעד .טנגוי רעשירעמיורט רעזדנוא ןופ עיזַאטנַאפ יד
 ריש שממ זיא גנורעדירברַאפ רעכעלרעקלעפ ןופ םולח רעגנַאל
 שרעדנַא ןעד ןעק יוװ ,ָאי ,ונ .ןגיוא יד רעטנוא ןרָאװעג םיוקמ

 , . .? ןייז

 "דנוא ןעקנירטרַאפ וצ ןעָארד ןעמָארטש ענעדיישרַאפ יירד
 טימ ,גנוגעוװַאב רעטעברַא עקידנזיורב יד :ַאטסירוי ןליטש רעז

 עשיזיוצנַארּפ יד ;ןדנוברַאפ ןעוועג ןרָאי עלַא זיא רע רעכלעוו
 -קרעמ רָאנ ,טפַאשלעזעג ָאטנַארעּפסע עלַאנָאיצַאנ יד ןוא רוטלוק
 רע .סױרַא טזיוו ַאטסירוי חוכ ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,קידריוו
 סָאד סױרַא ייז ןופ טלייש :;ןסולפנייא עלַא יד ןייא ךיז ןיא טּפַאז
 .שידיי תוהמ ןייז ןיא טביילב ןוא עטסעב

 ילַא זיא'ס ;עיזַאטנַאפ ןייז טצייר סָאװ ,יקסנַא .ש זיא'ס
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 זיא'ס :ןגייא םיא טביילב סָאװ (ךאלמ בייל) ןרָאי טנגוי סלרעט

 ןייז טליּפשרַאפ רע עכלעוו טימ ,רעדיל-רעדניק סבייל ינַאמ

 ,טייקשירעדניק עקיבייא

 ךַארּפש-ָאטנַארעּפסע רעד ןיא ןיירַא טגָארט ,טצעזרעביא רע

 --- .תולעּפתה עשידיסח יד ,תואיבנ עשיכ"נת יד ,קיטע עשידיי יד

 ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ יד ןוא ווָאכָארָאב רעב ןופ ןעיידיא יד

 ןוא טַאטשלעדע דוד ןופ דיל-רעטעברַא סָאד -- ,ןעזייר םהרבא

 השמ ןוא ,(ןויבצ) ןַאמּפָאה .רד ןופ קיטסיצילבוּפ ענייפ יד

 אטסירוי קחצי

 רעמ ךָאנ ןוא רעשיסַאלק רעד ןופ ךס ַא רעביא טצעז רע .ןיגלָא

 ךיוא טביירש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 .ןעלקיטרַא עלעניגירָא ,ענעגייא

 ןענייז ןאטסירוי רַאפ ,טסייה סָאד) ןטכַאנרַאפ עליטש ןיא

 "ןָאזיַאמ, ןופ ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע ןעוו ,(ליטש ןעוועג ייז

 טגעלפ ,טעברַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע ןכלעוו ןופ זיוה סָאד}

 ,זירַאּפ "ןייז, ,זירַאּפ ןופ ןסַאג עקידיירפ יד רעביא ןענַאּפש רע

 םיא טָאה סָאװ ,זירַאּפ סָאד .ןגָארקעג ביל תמאב טָאה רע סָאװ

 ןקישוצמייהַא ףיוא קנַארפ רָאּפ ַא ,טעז רעד וצ טיורב ןבעגעג

 ,34 ?לּפמאט וד יעיוו יר, ףיוא ,קָאטש ןטירד ןפיוא ךַאד ַא ןוא

 -יא ןוא ןפַאש וצ גנואווש ןבעגעג ךיוא םיא טָאה זירַאּפ סָאד

 .ןצעזרעב

 אטסירוי רעקירָאי קיצנַאװצ םיוק רעד טָאה ןלױוּפ ןיא ךָאנ

 זיא סָאװ ,"ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד, סיקסנַא .ש טצעזרעביא

 ןיא ."עדנָאמ ַארוטַארעטיל, ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיילג
 -- ?ץיוו רעשידיי רעד, ָאטנַארעּפסע ףיוא ןענישרעד זיא 4

 טקורדעג ןעוועג זיא 1926 ןיא .יקצינוואר .א ןופ ןטָאדקענַא 5

 עלעווָאנ סשַא םולש ןופ גנוצעזרעביא יד יָאדלָארעה, ןיא

 ןוא טצעזרעביא רע טָאה זירַאּפ ןיא ָאד ."רעטעג ןוא ןשטנעמ,

 ,םכילע םולש ןופ קרעװ יד ןופ ןגוצסיוא ייר עצנַאג ַא טקורדעג

 ףלע ןוא ֹוׁשָאטַאּפָא ףסוי ,יקסניּפ דוד ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 .ץרּפ שובייל קחצי ןופ ןעגנולייצרעד

 השמ :ָאטנַארעּפסע ןיא טצעזרעביא רע טָאה רעטכיד יד ןופ

 ףסוי ,רעגנַאמ קיציא ,רעוװָאשוװָאב ,קיווייל .ה ,ןירעּפלַאה בייל

 טָאה רע .גרַאבנייטש רזעילא ןופ םילשמ יד ןוא וװָאקינרעיּפַאּפ

 דחא ,ווָאכָארָאב רעב ןופ ןטפירש טײרּפשרַאפ ןוא טצעזרעביא

 -יא 1929 ןיא .ערעדנַא ןוא ןיקריס ןמחנ ,רענערב .ח .י ,םעה

 -ירַאּפ יד סָאװ ,"יּפיסיסימ; עסעיּפ סכאלמ בייל רע טצזערעב

 ,םרָאפ-ךוב ןיא סױרַא טיג עּפורג ָאטנַארעּפסע רעז

 רעד טיג ,רעביירש ןדעי וצ טעטעיּפ רענעטלעז ַא טימ

 טימ .ןעגנוקרעמַאבכָאנ ןוא ןריפניירַא ענייז אטסירוי רעמורפ

 -כױלַאב ענייז רע טיג קלָאפ םוצ דובכה תארי ןכעלרעדנואוו ַא

 רעד ןופ ןעגנושטייטסיוא ענייז ןוא ןבעל-רעגייטש םוצ ןעגנוט
 ,קיכיסּפ-סקלָאפ רעשידיי

 ןהעש ןײטשּפָא ןכָאנ ,גָאט ַא טעברַא העש ףלעווצ-ןעצ ךָאנ

 לעו הרותה לע ןצעזקעװַא טשרע ךיז רֶע טגעלפ ,"ןָאזיַאמ,, ןיא

 ,הדובעה

 ןופ טעלעקס ַא טזָאלעגרעביא טָאה ףָאהנעמַאז קיוודול .רד

 ךיוא ייז ןשיווצ) ענייז רעגלָאפכָאנ עטלגילפַאב יד .ךַארּפש ַא

 ריא ןבָאה (רעברעק םייח ,טסיאָאטנַארעּפסע רעטסואווַאב רעד

 יז טָאה אטסירוי קחצי .טלַאהניא ןוא שיילפ ןוא טולב ןבעגעג

 טכביוהעגניײרַא ריא ןיא טָאה רע ;טרעכײרַאב סרעדנוזַאב רָאג
 ןלַאעדיא עשידיי עטבעלעגרעביא-ףיט ענייז

 ןוא ןביירש וצ ךס ַא ,ךס ַא טיירגעג ךָאנ ךיז טָאה רע

 עקיטולב ןייז טקערטשעגסיוא טָאה יצַאנ רעד ןעוו ,ןצעזרעביא

 טָאה ,זירַאּפ ןייק ןיירַא זיא ָאּפַאטשעג יד ןעוו .םיא ךָאנ עּפַאל

 -סערַא וצ עטשרע יד ןופ םענייא יו "?טלייוורעדסיוא, םיא יז

 טשינ רשפא טָאה טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידיי יד סָאװ ,ןריט

 ,טצַאשעגּפָא טוג רעייז אקווד טלעוו עשייוג יד טָאה ,טסואוועג

 .טעטילַאװק רערעדנוזַאב ַא רָאג ןופ שטנעמ ַא זיא אטסירוי זַא

 ןטירד ןופ םיחצור יד רעטעּפש ןוא ,ײצילָאּפ-םייהעג סיקסדוסליּפ

 ןעּפ רעליטש סאטסירוי ןופ טײטַאב םעד טסואוועג ןבָאה ,ךייר

 טימ טלעװ רעד ןופ ךעלעקניוו עטסטייו יד טכיירגרעד סָאװ

 ,קיטע-ןדיא ?רעטסַאהרַאפ; ןייז

 ךס ןייק ךיז ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא הביבס רעשידיי רעד ןיא

 ַאזַא ןיא טייצ סע טָאה רע .םיא ףיוא טלעטשעגּפָא טשינ

 -תומימת ַאזַא ןיא ןקוקוצנייא ךיז ,זירַאּפ ןקידלמוט ,ןקידנלייא

 טשינ רע טָאה ךעלקנעב ןייק זַא ? אטסירוי יװ ןַאמרעגנוי ןקיד

 ןייק טשינ וליּפַא ,טגָאמרַאפ טשינ סנגיובנלע ןייק ,ןעמונרַאפ

 ...זירַאּפ ןטימ ןיא עברעוו ַא ,ָאי ,ונ --- ,לוק ךיוה

 ןצרעפ ךָאנ ךוב-רוכזי ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךיירקנַארפ ןיא

 אטסירוי קחצי ןעמָאנ רעד .רעביירש עשידיי ענעמוקעגמוא

 םישודק ערעזדנוא ...? סָאװרַאפ .טנָאמרעד טשינ טרָאד טרעוו

 -ילבעג-ןבעל ערעזדנוא ;אנוש ןייא ןופ תונברק ןלַאפעג ןענייז

 וצ ןעײטרַאּפ יד טל .ןרעױדַאב םוצ ,ןעמ טלייטעצ ענעב

 .טרעהעג ןבָאה ייז עכלעוו

 -נעשט ןיא ןעמוקעגמוא זיא ַאטסירוי החּפשמ עצנַאג יד

 בקעי ,רעדירב ייווצ זיולב ךיז ןבָאה טעװעטַארעג .ווָאכָאטס

 ךיז ןעניפעג עלַא ייז .עלהיח ,רעטסעווש ןייא ןוא ,שובייל ןוא

 יּפ לע ,זיא ,אטסירוי הכרב ,יורפ יד .לארשי תנידמ ןיא טנייה

 ,זירַאּפ ןיא ךיז טניפעג יז .ןבעל ןבילבעג ,סנ

 ,יַאמ ןט14 םעד ןרָאװעג טריטסערַא זיא אטסירוי קחצי

 רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא רע ,1

 .ינוי ןט26 םעד .םישדח ןציירד ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,עוטיּפ

 רע ואוו ,םישטנעװשָא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד רע זיא ,2

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא
 ,טײלסדנַאל ןוא רעדירב ענייז ןופ

 ןביילב טעװ רע .ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ טעוװ אטסירוי קחצי

 ןייז ןופ ןטלַאטשעג עקיטכיל עלַא ןשיווצ קלָאפ ןופ ןורכז ןיא
 ,םישודק ןשיװצ שודק ַא -- רוד
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 ץרּפ
 : ךוב ןופ לטיּפַאק ַא)

 ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 ןיוש זיא ,ווָאכָאטסנעשט ןייק

 רָאי ייוצ ןעוועג טָאטש יד

 -ַאד ,ןשטייד יד ןופ טריּפוקָא

 ףיוא ,?ַארוגַאנסַאי; יד ןגעק

 ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו

 ןטימ עלַארדעטַאק עסיורג יד

 ןופ דליב ןקילייה ןטמירַאב

 ןעועג זיא ,"רעטומ סטָאג;

 .רעכיירטסע יד ןופ טריּפוקָא

 -עגוצ זיא דובכ רעקיזָאד רעד

 -גריפנָא ריא בילוצ עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד טלייט
 .עּפָארײא לַארטנעצ ןופ ןבעל ןשילױטַאק םעניא עיציזָאּפ רעקיד

 .הלוע ןעמ טגעלפ "ַארוג ַאנסַאי; ףיוא רעטסיולק ןקיזָאד םוצ

 ןעמוק ןגעלפ דנַאלסיוא ןופ וליפַא ןוא ,דנַאל ןצנַאג ןופ ןייז לגר

 -ָארּפ עזעיגילער יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןקילױטַאק עקיביולג

 סָאװ ,"רעטומ-סטָאג רעװָאכָאטסנעשט רעקיליײיה, רעד וצ סעיסעצ

 ןופ סעיווקילער עטסקיליײה יד ןופ ענייא יו טכַארטַאב טרעוו

 ,םזיצילָאטַאק

 -עג ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא "ןריווערק ענעפורעג ױנַא רעדָא ,סָאט

 ןפַאשעגּפָא ןריוער עקיזָאד יד ןענייז טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ

 ןשימָאנָאקע םעניא טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ,ןרָאװעג

 ,הגרדמ רעכיוה ַא רָאג וצ ןביוהרעד סע ןוא ,טָאטש רעד ןופ ןבעל

 ןענייז ,דמערפ רעד ןופ סעיסעצָארּפ עזעיגילער עטפָא יד בילוצ

 ןטעברַאוצסיױוא האצמה ןַא ףיוא ןלַאפעג רעמענרעטנוא עסיוועג

 רעטסױלק-יַארוגיַאנסַאי; םעד ןופ רעדליב יד טימ ןעגנוקנעדנָא

 תועימק רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,"רעטומ רעקילייה, רעד ןופ ןוא

 .עקיביולג יד רַאפ ןענַאמסילַאט ןוא

 וָאכָאטסנעשט ןיא גנַאל ןיוש טָאה ָאטעג ןייק ,טגָאזעג יו
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 גרעבנעליוו ץרּפ

 ןכוזַאב וצ טרעוורַאפ ןעוועג ןדיי זיא ךָאד ,טריטסיסקע טשינ

 ַאזַא וליפַא ןעוו .שארב "ַארוגיַאנסַאי, רעד טימ ,רעטרע עסיוועג

 ןדיי ןבָאה ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טשינ לעיציפָא זיא טָאברַאּפ

 "עקיליײה; עסיוועג ןטימעגסיוא ,ןגעוו-טייקרעכיז בילוצ ,ןיילַא

 גרעבנעליוו
 ("תונורכז-רעטַאעמ,

 -ַאטסנעשט יד טיהרַאפ טשינ ןגעווטסעדנופ טָאה סָאד .רעטרע
 ץכלעוו טימ ,ןלַאפרעביא ןוא ןעמָארגָאּפ עטפָא ןופ ןדיי רעוװָאכ
 טייצ רעד ןיא רעבָא .טנכייצעגסיוא ױזַא ךיז טָאה טָאטש יד
 ָאד ךיוא ןדיי ןבָאה ,עצַאּפוקָא רעשישטייד רעטשרע רעד ןופ
 -מוא ןיא ארומ רעקידרדסכ רעייז ןיא עזיױּפ-םעטָא ןַא טַאהעג
 ןָא ,עלַא רַאפ ןעוועג ןפָא ןַאד זיא עלַארדעטַאק יד .טייקרעכיז
 ,ןביולג ןופ םַאנסיוא

 ןַא -- גרעבנעליוו ץרּפ רעלטסניק רעד זדנוא טָאה טריפעג
 -ַאב ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו טימ, טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא
 עג טייצ עסיוועג ַא טָאה גרעבנעליוו .ווָאכָאטסנעשט ןיא טנעק
 -רעדליב עטסערג יד ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצ

 ךעלטרַאק-טסָאּפ סגרעבנעליוו ץרּפ

 רַאפ ךיז טָאה יָאטסלָאט ןיפ טערטרָאּפ ןייז ןוא ,ןעגנולעטשסיוא

 ןיא .דנַאלסור ןיא ןעוועג םש-הניק המחלמ:-טלעוו רעטשרע רעד

 רערעל סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג גרעבנעליוו זיא ווָאכָאטסנעשט

 טָאה טייצ עיירפ יד ןוא ,ןלוש יד ןופ רענייא ןיא ןענעכייצ ןופ

 ענייז ןיא .יײרעלַאמ ןוא גנונעכייצ רעשידיי רעד טעמדיוועג רע

 טָאה ליטס ןשידיי ןטכַאמעגכָאנטשינ ,םענעגייא ןַא ןופ ןשינעכוז

 (זָאלג ףיוא ןעגנולָאמ) ןשזַארטיװ עקיטרַאנגייא ייר ַא ןפַאשעג רע

 "נַאקריפ יד ףיוא טריזַאב ,םרָאפ ןיא עטרילַאק רעייז ןוא עטסיירד

 ,תיב-ףלַא רעזדניא ןופ תויתוא עקיט

 עסיורג יד טריצַאב ןעוועג זיא ןשזַארטיוװ עקיזָאד יד טימ

 ןופ גָאזנָא ןַא ןעוועג ןענייז ייז ןוא עגָאגַאניס רעוװַאכָאטסנעשט

 טָאה ןגרעבנעליוו .טסנוק רעשידיי רעד ןיא גנודנעוו רעיינ ַא

 -כָאנ ךיז ןעימַאב רעלטסניק ערעזדנוא סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש

 ןעגנוטכיר עטסנדיישרַאפ יד ןופ סרעטסיימ עסיורג יד ןכַאמוצ

 םענעגייא ןַא ןעניפעג וצ קיטיונ רַאפ טשינ ןטלַאה ןוא ,ןלוש ןוא

 .טסנוק רעד ןופ םרָאפ-קורדסיוא ןוא געוו

 רע טָאה --. "ןשינעכוז עכלעזַא רַאפ ןרעטסומ רועיש ַא ןָא;

 ןיא ,ןלוש עטלַא יד ןופ טנעוו יד ףיוא ךיז ןעניפעג; -- טהנעטעג

 -םימשב יד ןיא ,ןשדוק:ןורָא ןוא סרעמעלעב יד ןופ ןעיירעצינש יד

 "יא ,סהדגה עטלַא ןיא ,ןתכורּפ ,תורטע ,ןּפמָאל-הכונח ,ןסקיב
 ןעגנודניבנייא םירפס ענעלַאטעמ יד ןיא ןוא תוליגמ עטרירטסול

 יו ןקוקוצוצ ייו טוט סע .טרעדנוהרָאי ןט17 ןוא ןט16 ןוכ



 157 ןט לַא טשעג

 -ַאנ ןרעוו וצ עיציבמַא ןייק טשינ ןבָאה רעלטסניק ערעזדניא

 יד ןשיװצ םיששב-לוטב ןרעװו ןוא -- סרעלטסניק עלַאנָאיצ

 -- ?װָאכָאטסנעשט ןיא ךיז ןצעזַאב ןיימ זיא רעבירעד .עדמערפ

 -בלעז עלַא יד ןגעק טסעטָארּפ ַאק -- ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה

 אקווד זַא ,עיצַארטסנָאמעד ַא קיטייצכיילג ןוא רענעקיײילרַאפ

 -ייה; רעד ןופ ןגיוא יד רעטנוא ,"ַארוג-ַאנסַאיא רעד ןופ תונכשב

 ןשידיי ןריוויטלוק וצ ןוא ןכוז וצ ךעלגעמ זיא "רעטומ רעקיל

 ,"ליטס ןשידיי ,טרַאנגייא

 -ַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב זַא; טלָאװעג טָאה עינָאריא יד רעבָא

 -רַאװ יד ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז לָאז ןליוּפ ןיא עיצ

 רעמוטש/, :טפירשפייא ןַא טימ ןקז ַא ןעײרדמורַא ןסַאג רעוועש

 רעד ןופ רעדליב עטלָאמעג םיא ךרוד יד ןפיוקרַאפ ןוא ,"רעלָאמ

 ,געווציירק ,ןלָאטסָאּפַא ,"רעטומ רעװָאכָאטסנעשט רעקילייה;

 -עג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןבָאה ןקַאילָאּפ עמורפ יד עכלעוו

 -יטש; רעקיזָאד רעד ..ןשטייד עזָאלטָאג יד סיעכהל טפיוק

 ,גרעבנעליוו ץרּפ רעלטסניק רעשידיי רעד ןעוועג זיא ןקז "רעמ

 ליטס ןשידיי ַא ןעניפעגוצסיוא טעמדיוועג ןבעל ןייז טָאה סָאװ

 -עגרעביא רע טָאה רעדליב עקילייה יד קנַאד ַא ...טסנוק ןיא

 רע טָאה טנעצקַא ןשידיי ןייז בילוצ .עיצַאּפוקָא-יצַאנ יד טבעל
 ...ןעמוטש ַא טרילימיפ

 ןײטשנערָא .ב ר"ד

 עטכישעג רעד וב גָארטײב סיקצַאש בקעי ריד

 ןוָאכָאטסנעשט ןיאןדײידןופ

 ,ןטלַאהַאב ץרַאה ןיא ,ךיז ןיא טיהעג טָאה רעג

 -- ,רוד-סוחי ַא ןופ ןישּפָא ןלעהַא

 ןטלַאטשעג םיורט -- רעפמעק ,רעריטרַאמ

 ."רָאװ רעלעה ןוא רעטקיבייארַאּפ ַא ןופ

 "ןדע -ןג ןופ רעדיל; ,קיוויל .ה)

 (124 יד 193 י

 ןופ רָאטקעריד רעכעלטפַאשנסיװ ,ךיירנייוו סקַאמ ר"ד

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעדליב; : ךוב ןייז ןיא טָאה ,"ָאוויי;

 טגנערבעג (1 יז ,1928 ענליוו ,"ראמאט; גַאלרַאפ) "עטכישעג רוט

 ןעק ץוביק ַא ייס ,דיחי ַא ייס; : קנַאדעג ןקידנגלָאפ קורדסיוא םוצ

 ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,הביבס רעד ךרוד רָאנ ןייטשרַאפ ןעמ

 ,"ןסקאוועגסיוא

 עטשרע יד ןיא זיא ,ל"ז ,יקצַאש בקעי ר"ד ןייטשרַאפ וצ ידכב

 ןייז ןוא עיפַארגָאיב ןייז טימ ןענעקַאב וצ ךיז קיטיונ עייר

 ,הביבס

 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקצַאש בקעי

 וצ ירפ ןביוהעגנָא .ןרָאװעג טמותירַאפ רע זיא גנוי רָאג ,3

 -ָארויב סלַא םעד ךָאנ ןוא רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה סלַא ןטעברַא

 ריציפָא ןופ גנַאר ןיא ײמרַא רעד ןיא טנידעג .רעטלעטשעגנָא

 ,יקסדוסליּפ ףעזוי לַאשרַאמ ןקידרעטעּפש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 רַאפ טנערעפער סלַא טמַא םעד ןעמונרַאפ רע טָאה 1918 רָאי ןיא

 םעד ףיוא .ןליוּפ ןיא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא םינינע עשידיי

 טרינַאיסימעד טָאה ןוא ןטלַאהעג טשינ גנַאל ךיז רע טָאה טמַא

 רע .עלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא הביס יד .1919 רָאי ןיא

 ןגעוו גנושרָאפסיױא ןַא ןריפוצכרודַא ןרָאװעג טגארטפיואַאב זיא

 -ַאמ-סגנושרָאפסיױא רעצנַאג ןייז .ןליופ ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ ןדיי

 -רָאג טָאה גנוריגער יד ןוא ןרָאװעג טגיײלעגקעװַא זיא לַאירעט

 ,טמַא ןייז ןופ טרינגיזער רע טָאה רַאפרעד ,טריגַאער טשינ

 ןעמוקַאב גנואיצרעד עטשרע יד טָאה יקצַאש בקעי ר"ד

 -על עטַאוירּפ ייב ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עזעיגילער-גנערטש ַצ

 -ָאילביב רעד ןיא רעייגנייא רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .רער

 טשרוד ןפיט ַא טימ טָאה ןוא עשרַאו ןיא עקצַאמָאלט ףיוא קעט

 -ניא םענײמעגלַא ןופ רעכיב טרידוטש ןוא טנעיילעג ןסיוװ ךָאנ

 ןטיול זיא סָאװ ,ערוטַאמ ןעמוקַאב רע טָאה 1913 רָאי ןיא .טלַאה

 רָאי ןיא ,?סטרַא ווָא רָאלעשטעב, םעטסיס-ירגעד רענַאקירעמַא

 ףיוא טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא טריאודַארג רע טָאה 2

 :עמעט רעד ףיוא ןעוועג זיא עיצַאטרעסיד ןייז .עיפָאסָאליפ ר"ד

 הפוקת שטיװעקסַאּפ רעד ןיא ןליוּפ ךיירגינעק ןיא עגַארפנדיי יד;

211, 

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג זיא הביבס סיקצַאש ר"ד
 ,לגנַארעג רעקיטסייג ןוא רעשימָאנָאקע רעד ; ןסנַאוינ עריא עלַא

 רעשידיי רַאפ ףמַאק רעד ,ץנעטסיזקע רעשידיי רַאפ ףמַאק רעד

 -לוק ןוא עשיטילָאּפ עלַא ןופ גנוקריווסיוא יד ,שדריווטסבלעז

 רעד זיולב ןעוועג טשינ זיא יקצַאש ר"ד .ןעגנומערטש עלערוט

 זיא רָאנ ,ןעגנוניישרעד עלַא יד ןופ רעיושוצ ןוא רָאטַאװרעסבא

 עלַא יד ןופ רעשרָאפ ַא ןוא רעטקילײטַאבטימ רעטקעריד ַא ןעוועג

 .עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס-שימָאנָאקע :ןעגנורעדנע

 -ָארּפ עלַא יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה יקצַאש בקעי ר"ד

 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלב

 רע טָאה ןעגנושרָאפ עכעלטנורג ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא ,ךיא

 ,קרעוװ עקיטרעווליפ טימ עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד טרעכיײרַאב

 -וצ יד רַאפ ןעניד ןלעװ ןוא ,רוד ןקיטנייה ןרַאפ ןעניד סָאװ
 ,לאירעטַאמ-סגנושרָאפ ןוא רידוטש רַאפ תורוד עקיטפניק

 ,ןיקצַאש ר"ד טריזירעטקַארַאכ ךעלכַאז רעייז טָאה רעגינ .ש

 -ַאגָאירָאטסיה סיקצַאש ר"ד, :סעדנעגלָאפ םיא ןגעוו קידנביירש

 ןייא ףיוא טשינ ךיז טרירטנעצנָאק רע .עקיטייזליפ ַא זיא עיפ

 זדנוא ןבעג טימ טשינ ךיז טנגונַאב רע .רָאטקַאפ ןשירָאטסיה

 םעד רעדָא ,רָאטקַאפ ןשיטילָאּפ םעד רעדָא ,ןשימָאנָאקע םעד
 ךיז טימַאב רע .ןשינעעשעג ןופ טנורגרעטניה ןשיגָאלַאעדיא

 הביבס רעשירָאטסיה רעד ןופ דליב לופ ַא זדנוא רַאפ ןלָאמוצסיוא
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 יד -- ,ריא ףיוא ןוא ריא ןיא ןקריוו סָאװ ,תוחוכ עלַא טימ

 םעד יצ ךייש זיא סָאװ .עקיטסייג יד יװ טוג ױזַא עלעירעטַאמ

 טײקיטרַאנגיײא ןייז טײטשַאב ,עטכישעג ןביירש ןייז ןופ ןּפוא

 -גורעדליש עניײמעגלַא טרָא ליפוצ ּפָא טשינ טיג רע סָאװ ,ןירעד

 ןטקַאפ טּפיױהרעד ןריסערעטניא םיא .ןעגנורעלקרעד ןוא ןעג

 רע .טערקנָאק רעייז זיא רע .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ ןדָאזיּפע

 רקיע רעד ןוא סָאװרַאפ ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,זדנוא טלייצרעד

 ,4 לירּפַא קיטנוז ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט רעד,) ."סָאװ -- זיא

4, 

 -ינ .ש וצ ןרעוו ןבעגעגוצ ףרַאד סע סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 זיולב טשינ ךיז טָאה יקצַאש ר"ד זַא ,זיא גנוצַאשּפָא סרעג
 ןוא ?סָאװ; ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרעפטנערַאפ וצ טצענערגַאב

 יקצַאש ר"ד זַא ,ה"ד .רעוו ןוא יו ,ןעוו ךיוא רָאנ ,?סָאװרַאפ;

 יקצַאש בקעי ר"ד

 ןטכױלַאב ןטעברַא-סגנושרָאפ עשירָאטסיה ענייז ןיא לָאמעלַא טָאה

 יד זיא ואוו :ןטקנוּפדנַאטש עקידנגלָאפ ןופ םעלבָארּפ סעדעי

 ,ןעוועג םרוג יז טָאה רעוו ,ױזַא יוװ ,ןעוו ,ןעמוקעגרָאפ שינעעשעג

 .ןעמוקעגרָאפ זיא יז סָאװרַאפ ןוא

 -ץירַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה ווָאנבוד ןיעמש .ּפָארּפ יו ױזַא

 ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ןביירש טימ ןוא טנעזנעצער סלַא ער

 קידנעמוק ןוא .יקצַאש בקעי ר"ד ןביוהעגנָא טָאה שיטנעדיא ױזַא
 ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא רע טָאה 1922 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק

 .רעכיב

 ,דיי רעשיליוּפ ַא ןעוועג לכ םדוק זיא יקצַאש בקעי ר"ד

 רעפמעק ,רעריטרַאמ ,סוחי ןופ רוד ַא; ןופ טנַאטנעזערּפער ַא

 םיא ןבָאה ןעמעלבָארּפ עשידיי .?ןטלַאטשעג-םיורט ןופ רוד ַא ןוא
 יד ןעמענרַאפ רַאפרעד ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש דימת

 סָאד .ןעגנופַאש ענייז ןיא ןָא ןביוא םעד ןעמעלבָארּפ עשידזי

 ,םוטנדיי עשיליוּפ סָאד : טסייה

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג;. :ןענעכערוצסיוא ןייז גונעג טעוװ סע

 ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ סגנודליב עשידיי; ,רעדנעב יירה ןיא ?עשרַאוז

 רעד ןופ עטכישעג, ,?שטשָאמַאז ןיא הלכשה, ,"1806-1866 ןופ
 ייווצ יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ עשידיי, ,"עסערּפ רעשידיי

 -ער ,ןעלקיטרַא רעטרעדנוה םעד רעסיוא ןוא "תומחלמ-טלעוו

 -טייצ ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא סעיזנעצ

 ןבַאגסױא-רָאי יד ןיא --- עייר רעטשרע רעד ןיא ןוא ,ןטפירש

 ץנײמעגלַא ףיוא ךיוא ךעלדנעטשרַאפ ."רעטעלב-ָאווייא יד ןופ

 ןגעוו ,ַאזָאניּפש ךורב ןגעוו רעכיב ייווצ ליּפשייב םוצ יו ,סעמעט
 .ערעדנַא ליפ ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ר"ד זיא הטיחש-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןגעוו ם:טנדיי עשיליוּפ סָאד .קרָאי-וינ ןיא ןעוועג יקצַאש בקעי

 -וקעגמוא זיא ןבעל ץנַאג ןייז טקיטפעשַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו
 -ןךיי עשילױוּפ סָאד ןטײלגַאב ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה רע .ןעמ

 רעד ןײרַא ךיז טסַאּפ סע ליפיוו ףיוא .רכזי ןוא זעידק ךרוד םוט

 -רעד סױרַא טגנירד "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד טײלגַאב; : קורדסיוא

 ,"עווַאלמ סקנּפ, ךוב ן:פ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןופ

 -ַאכ זיא סָאד ,ןטײלגַאב (הולמ) עוװַאלמ טיידַאב שיאערבעה ןיא

 ,ה"ע ,יקצַאש בקעי ר"ד רַאפ שילָאבמיס ןוא שיטסירעטקַאר

 -רענא עלעיצעּפס ַא טנידרַאפ סָאװ ,גנוטסייל עסיורג רָאג ַא

 ןיא ןדיי; גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה סיקצַאש ר"ד זיא ,גנונעק

 -טנפערַאפ ,"המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד וצ זיב ווָאכָאטסנעשט

 רעד ךדוד ןבעגעגסױרַא) ."ןדיי רעװָאכָאטסעשט/, ךוב ןיא טכעל

 ,ירעליזקָא סירייל ןוא טעטימָאק ףילער רעװַאכָאטסנעשט דעטיינוי

 ,(1947 קרָאי-וינ

 סָאװ ,ןירעד טײטשַאב טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ תובישח יד

 ןדָאזּפע עלַא ןבעגעגרעביא זיא ,ןטייז קורד 29 לכה ךס ןיא

 זיב גנואייטשטנא ןייז ןופ ; וָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ

 -וצ עקיטלעפגרָאז ןענייז סָאד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד וצ
 עשיטנעטיוא ףיוא טריזַאב ,ןדָאזיּפע עשירָאטסיה עטלמַאזעגפיונ

 טשינ ןוא עטכעלטנפערַאפ טציא זיב ןלאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד

 -לופ שירָאטסיה ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,עטכעלטנפערַאפ

 ,טעברַא ענעסָאלשעגּפָא קידנעטש

 לַאפ םעד ןיא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עטכישעג ןביירש סָאד

 יד וצ טרעהעג ,וָאכָאטסנעשט טָאטש רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיא טלקיװרַאפ ןעוועג זיא ןליוּפ לייוו ,ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק

 ענעדישרַאפ ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא תומחלמ עקידרדסכ

 -ַאֹּפ ,עלערוטלוק ,עכעלטפַאשטריוװ ענעדישרַאפ ןוא סעיצַאּפוקָא

 -ַאב עשיפיצעּפס ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןרוטקורטס עשיטיל

 .ןבעל ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא בושי ןשידיי ןרַאפ ןעגנוגניד

 -ַאטסנעשט ןיא ןדייא :טעברַא ןייז טימ יקצַאש בקעי ר"ד

 ַא טכַאמעג טָאה "המחלמ--טלעוו רעטשרע רעד וצ זיב ווָאכ

 ןיא גנושרָאפ-סטכישעג רעשידיי רעד רַאפ גארטייב ןקיטכיוו

 ןופ עטכישעג רעד רַאפ דימת-רנ ַא ןדנוצעגנָא ןוא ןײמעגלַא

 .טרפב װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רענעמוקעגמוא רעד

 זיא טרָא ןקידובככב רָאג ַא ןעמונרַאפ טָאה יקצַאש ר"ד

 עשידיי יד טרעכײרַאב טָאה רע .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד

 -ָאפַאטעמ ןיא .ןטעברַא ןוא קרעוו עקילָאצליפ טימ עטכישעג

 -ָארּפ ַא יו ןעוועג רע זיא ,ןקירדסיוא ךיז ןעמ ןעק ,ןיז ןשיר
 ףיוא רעטכיל עלופרילָאק טימ ןטכיולעג טָאה סָאװ ,רָאטקעשז

 -קַאדער ,ףַארגָאירָאטסיה סלַא : ךעלמענ ןוא ןטיבעג ענעדישרַאפ

 ןוא טנעזנעצער ,ףַארגָאילביב ,טסױװיכרַא ,טסידעּפָאלקיצנע ,רָאט

 .רעוט-ריטלוק

 טקיביײארַאפ ןעוועג הכוז טָאה םוטנדיי רעווָאכָאטסנעשט סָאד

 בקעי ר"ד ךרוד עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא ןרעוו וצ

 ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד רַאפ טעװ קנעדנָא ןייז .ה"ע ,יקצַאש

 ןיא ןטכיול רע טעוו דימת רנ ַא יו .רעייט ןוא קילייה ןביילב

 .םוטנדיי רעוָאכָאטסנעשט ןופ עטכישעג רעד



 .סנייז טר

 ,רעמוז

 רעדעי ןעגנולשעג ןוא טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעג

 ךיא בָאה קערש ןוא ריגיינ ןפיט ַא טימ .טנייה ןעוועג רעשיגַארט ַא טריסַאּפ טָאטש ןיא טָאה ,5

 ֹנ

 ןעוו
 יד

 ַאלַאג

 -ניס ןעמ טָאה טָאטש ןיא .דלַאװ ןיא סעקװָאסַאמ יד ףיוא ןוא

 ןבילבעג טייקנדירפוצ טימ ייז ןענייז "ןרהא רעלעג, רעד ןדער

 .ףרהא רעלעג רעד; ןעמָאנ םעד רעטנוא טנעקעג ןיקסוו
 טעוו'ס זַא טסואוורעד ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
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 ֲת 1
 יִכ 1 4 ה {צ

 רע זיא ןרעטלע ענייז ןופ ןסיו םעד ןָא ,םייהעג ןיא ןוא םיא ייז ןבָאה גנַאל-ןהעש ןוא טעברַא רעד ךָאנ ןקירבַאפ יד ןיא

 טעװ םלוע-תיב ןפיוא זַא העידי יד ןגָארטעצ ךיז טָאה טייקכיג

 עיצַארטסנָאמעד-רעיורט עקיזָאד

 ןציירד ןופ לגניי ַא ,תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד

 ןקיּפעק -טנזוט םעד טימ ןעמַאװצ םלוע-תתיב ןפיוא
 טלָאוװשס יוװ קנעדעג ךיא

 ןיא סרערעהוצ יד טפושי כרַאפ

 ק ןוא טעב טושּפ רע טָאה ןדער ןייז טימ .רענדער רעטוג ַא יו ט'משעג ןוא
 -תיב םוצ טיײלגַאב תונבר ק יד טָאה ךעלזיירק יד ןיא ,ן קירבַאפ יד

 רעקיּפעקטנזױט רעקיזיר
 -רַא ןשיווצ ףמַאק ןופ טַאטלוזער ַא יו עידעג

 ןבָאה סָאװ ,ןעייט

 רעקיצילב ַא טימ .םלוע
 ַא ,לַאטיּפַא םלוע-רעטעברַא

 ַארט יד טנכײצַאב רוחב רעגנוי ַא ןעוועג טלָאמעד זיא יקסווָאלַאגניס ןרהא
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 ןרהא
 יקסװַאלאגניס טי

 רַאּפ עלַא ןופ סרענדער טדערעג ןבָאה ןסַאג יד

 ןופ ןקע עלַא ףיוא .קיטכעממוא ןעוועג יײצילָאּפ יד זיא ,סעּפורג

 ,וו ָאכ ָאטסנעשט
 ּפ על

 סָאװ

 יד ךיוא זיא ןעייטר
 טגָאמרַאפ טלָאמ עד ןיוש

 / ַא ַא ןופ גנוג טָאטש עלעירטסודניא

 רעד ןיא טרישז ַאגנַא ךעלש יה

 ַאמ

 רעלַאגעלמוא

 ןענייז ןס

 רעטעבר ַא

 ןעוועג ןיוש

 "עוו ַאב

 ןיימ תובישח ןוא דובכ

 ָאי יד ןיא

 טצָארּפשעג

 5 ןר

 עשידיי יד ןוא ןליו פ ןיא

 ןיוש ט ַאה ןבעל עשיטילָאּפ ס ָאד ןעוװו ,4

 ה

 ּפ ןייז ןוא
 ,ווָאכ ָאטסנעשט ט ָאטשמיי

 קיטכיוו
 עשט;,

 םעד טנידעג יירטעג

 כָאטסנ

 יפ ע

 פ ױזַא טפַאשרַאפ טיי קכעלנעזרע "רעוו א
 ןעמ

 לי

 ןופ סרער | טס

 יו ןשטנעמ ָאפ ןשידיי

 ָאגוצ ןייז טימ סָאה ןוא ?טרָא;

 רענייא

 ָאנ 3
 "ס קל

 ןבעל ןייז ךשמב ט

 רַאפ ם עד ףיוא קיד יד ןופ
 ו

 ערעסערג ןיא ךיז ןעלמ ַאזרַאפ וצ סטָאב

 ןעמולב

 טרַאו ךייט םייב טגיל

 בק ןפיוא

 ּפ ןיא ע

 -נקוק טשינ .עטרַאװ ךייט םייב גנורעקלעפַאב רעמערָא רעשידיי ָאה ר עכלעוו ,רטפנ ןופ ר

 ַאזרַאפ לטניב ַא ןג ָארטוצ ךיא ליוו , ןליו רעד ןופ טניואווַאב ,ןסַאג יד ןיא רעטנזיוט יד ןיא טלמ
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7 

 ָא ק ַא

 עד ףיוא טניואוועג ןבָאה ייז ןופ לייט עינרעבוג רעקסנימ ןיא ףרָאד ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקס

 ַאזינַאגר ַא עשיסע-סע יד טָאה עקַאט ןטרָאד ןופ

 ךיז ןבָאה ןוא ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ יד טלעטשענּפָא ןבָאה
 רעטעברַא יד .תונברק עטנערברַאפ יד ןופ היוול עוויטקעל

 טריזינַאגרָא עיצ

 ,סַאג ר ע קסרַאצנרַאג ר

 : םגה .רָאי 67 ןעוועג טלַא זיא רע ."טרָא ןכעל
+ 

 ַא .ךעלדיימ עשידיי סקעז ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז קירבַאפ -ווָאלַאגניס .רד

 ו קַאטַא א-ץר ַאה ַא
 ַאלַאגניס

 ןופ ןברָאטשעג זירַאּפ ןיא זיא 1956 רעבָאטקָא ןט7 םעד

 -דיולעלעצ סוַאדנַאל ןיא הפרש רעקיזיר ַא ןיא .טנגעגמוא -טלעװלַא ןופ רעריפ ,יקסוו
 צד
 ,לַאפרָאפ

 + ד
 ןוא ,טָאטש ןיא ןדיי עלַא ט רעדורעגפיוא טָאה סָאװ

 ַאכָאטסנ

 א

 יס ןרהא ר"ד
 (רעוו ידי ידי עשט ןרהא)

 יקסווָא 2ַאגנ

 ןַאמרעדעפ ?אפר

 159 ןט לא טש עג



 וו ָא כָאטסנע ש ט 110
 טעאטער עק 6 3636 עט עק

 ףיוא ,םינּפ ךעלגנעל ןייז ףיוא ,רענדער ןגנוי ןפיוא טקוקעג

 םַאלפ ַא ףיא ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,רָאה ּפָאק ןלעג ןייז

 ןטָאשעג ךיז ןבָאה ליומ ןטקָאטעג ןייז ןופ .רעייפ ַא ןופ

 ןגיוא יד ךַאמרַאפ ךיא ןעוו .שידיי ןשיווטיל ַא ףיוא רעטרעוו

 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנַאלק-רעטרעוו ענייז טנייה ךָאנ ךיא רעה

 ןענייז ענייז רעטרעוו יד .חומ ןוא המשנ ןיימ ןפָארטעג טלָאמעד

 ןבָאה ןוא רעייפ ןוא םַאלפ ליפ טימ  ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא

 ןכָארבעגסיױא ןבָאה עלַא .םלוע ןצנַאג ןופ רעצרעה יד ןדנוצעגנָא

 םירבק ענעטָאשרַאפ-שירפ יד ףיוא ןייוועג ךעלרעמָאי ַא ןיא
 קורדנייא ןפיט םעד רעטנוא .הפרש רעד ןופ תונברק יד ןופ

 בָאה ,היוול רעקיזָאד רעד ייב "ןרהא ןלעג, ןופ עדער רעד ןופ

 -שטנעמ רעד ןופ גנוזיילסיוא רעד ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא ךיא
 רעטלָאצַאב גונעג טשינ ןוא רעטכערעג-טשינ רעד ןופ ,טייה

 זיא ךעלנעזרעּפ .םזילַאיצָאס ןופ שעדיא רעד ןגעוו ,עצַארּפ

 -ניס טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא טשינ טלָאמעד רימ

 יד ןסעגרַאפ טשינ ךיא בָאה גנַאל-ןרָאי רעבָא ,ןיקסווָאלַאג

 ,םויה-דע ךָאנ רימ טייג סָאװ עדער ַא ,"ןרהא ןלעג; םענופ עדער

 טייצ רעצרוק רעד ךשמב זַא ,ןבעגוצוצ קירעביא זיא'ס

 רעלעג; רעד סָאװ ,(טייצ רָאי ַא רעביא ןעוועג רָאנ זיא רע)

 ןברָאװרעד ךיז רע טָאה ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג זיא ?ןרהא

 ןסַאמ עשידיי יד ייב רָאנ טשינ עביל ןוא עיטַאּפמיס עטסערג יד

 -עטניא רעשידיי רעכעלרעגריב רעד ייב ךיוא רָאנ ,טָאטש ןיא

 יז ןוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג ריא ףיוא טָאה רע .ץנעגיל

 -גיא רעד ןופ ךס ַא .גנוגעווַאב רעשיסע-סע רעד וצ ןגיוצעגוצ

 ךשמב ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא קרַאטש ןרָאװעג זיא ץנעגילעט
 ,ןרָאי ןופ

 רָאג ַא ןופ עדנעגעל יד ןעוועג זיא "ןרהא רעלעג; רעד

 -רעטעברַא רעד ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ לייט ןסיורג

 רעכיז טָאה עדנעגעל עקיזָאד יד .וָאכָאטסנעשט ןיא טפַאש

 -קיל ריא זיב זיא עיצַאזינַאגרָא עשיסע-סע יד זַא ןעוועג םרוג

 ,טָאטש ןיא עטסקרַאטש יד ןבילברַאפ עיצַאדיװ

 יקסָאלַאגניס ןרהא זיא עיצקַאער רעד ןופ סקואוו ןטימ

 -סױרַא רעטצעל ןייז .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג

 גנולמַאזרַאפ ןסַאמ ַא ףיוא ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טירט

 עסיורג טימ ןעמ טָאה גנולמַאזרַאפ יד ,קירבַאפ סגרעבנייוו ןיא
 ,דנַאטשוצ-גירק ןופ געט עטסרעווש יד ןיא טנדרָאעגנייא תונכס

 ןשיוצ טעברַא ןופ דלעפ עטיירב סָאד טָאה ,סיוא טעז סע יװ

 טַאהעג ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא רעטעברַא יד

 טָאה ןרָאפקעװַא ןייז תעב ןוא ןיקסוװָאלַאגניס ףיוא גנוקריוו ַא

 -נעשט טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ םעד טריטּפָאדַא עביל טימ רע

 רַאפ גנוקידירפַאב ןענופעג טָאה רֶע רעכלעוו ןיא ,ווָאכָאטס

 רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .ןעעדיא ענייז ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז

 ןרהאק יו ,ןסַאמ עשידיי יד ייב רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ?ןרהא רעלעג;
 ."רעווָאכָאטסנעשט

 -נעשט ןיא ןעוועג טשינ גנַאל-ןרָאי זיא יקסווָאלַאגניס ןרהא

 טקנעדעג קידנעטש םיא ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד רעבָא ,וװָאכָאטס

 -נעשט ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ ץלָאטש ןעוועג ןוא
 ,רעװָאכָאטס

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1922 רַאורבעפ ןיא טשרע
 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ?רעוװָאכָאטסנעשט ןרהַא; טימ ןענעגעגַאב

 -ַאקַא -רעיורט רעד וצ ןילרעב ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רע

 ךימידַאלװ ןופ טיײצרָאי םוצ "דנוב,; ןופ טנדרָאעגנייא עימעד

 -רעדנוה ןעמוקעג ןענייז עימעדַאקַא-רעיורט רעד וצ .םעדעמ

 רעד .יקסוָאלַאגניס .רד ןופ סרערערַאפ ןוא סרעגנעהנָא רעט

 רַאפ ןזיװַאב ךיז טָאה ?רעװָאכָאטסנעשט ןרחַא; רערַאדנעגעל

 עדער ןייז .טלַאטשעג רעדנַא ןַא רָאג ןיא עירָאטידָא רעד

 -ןיא ןיא ייס קיטכערּפ ןעוװעג זיא םעדעמ רימידַאלװ ןגעוו

 -ןָאלַאס ַא ןופ ןָאט ַא ןיא ןטלַאהעג ,םערָאפ ןיא ייס ,טלַאה

 טכַאמעג ןבָאה רעטרעװ עשידיי עטגָאזעגסױרַא יד .רָאסעּפָארּפ

 -רעד ןוא ןעמולב ןבילקעגפיונוצ טלָאװ רע יװ ,קורדנייא םעד

 טָאה עדער ןייז .ןזיור עקיטפוד ןופ טעקוב ַא םלוע םעד טגנַאל

 .עינָאפמיס עשילַאקיזומ ַא יו סרערעהוצ יד ףיוא טקריוועג

 ָאכָאטסנעשט ןיא טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ ןהעש יד ןיא

 ךיז טָאה סָאװ ,לוש עכעלטלעוו עשידיי יד טכוזַאב רע טָאה

 .סַאג עקטורק רעד ףיוא עדייבעג רענעגייא ןַא ןיא ןענופעג

 ,רענטַאר טסימייס םעד ןופ דליב סיורג ַא ןעגנַאהעג זיא טרָאד

 טָאה רעטעּפש) ןעמָאנ םעד ףיוא ןליוּפ ןיא לוש עקיצנייא יד

 -וװָאלַאגניס ןרהַא .(ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג לוש יד

 -נעשט ןיא טייקיטעט עקילָאמַא ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יקס

 רימ טימ ןעמַאזוצ טָאה רע .ןעוועג םרוג וצרעד טָאה ווָאכָאטס

 ,עטרַאװ ךייט ןבעל ןסַאג עשידיי יד רעביא ריצַאּפש ַא טכַאמעג

 -נָאמעד-היול רעשיגַארט רעד ןיא טנָאמרעד ךיז ןבָאה רימ

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ךעלדיימ עטנערברַאפ יד ןופ עיצַארטס

 ןבָאה ןרערט ןוא ,טקילײטַאב ךיז רעייפ ןוא ןערב ליפ ױזַא טימ

 ןכערּפשעג עקידרעטייו יד ןיא .ןגיוא ענייז ןיא ןזיוַאב ךיז

 טימ ןעוועג זיא רע ץלָאטש יוװ ,טקרעמַאב ןעמ טָאה ,םיא טימ

 -ּפָאדַא ןייז ןופ ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעוטפיוא יד

 טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע .ווָאכָאטסנעשט ,טָאטשמיײה רעטריט

 קעװַא ןענייז ייז ןופ ךס ַא סָאװ לָאמַא ןופ דניירפ עטלַא ענייז

 -רַאה טקירדעג רע טָאה רעבָא רַאפרעד .םיכרד ערעדנַא ףיוא

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןיב ךיא סָאװ ,טנַאה ןיימ קיצ

 ."דנוב,; םוצ קעוװַא ײטרַאּפ רעשיסע-סע

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -יפָא יד ןיא קרָאי-וינ ןיא יקסװָאלַאגניס ןרהַא טימ ןענעגעגַאב

 רימ ןופ ןסורג ןעמונעגּפָא טָאה רע .גניר-רעטעברַא ןופ סעס

 -נעשט רענייז טָאטש רעטקיליטרַאפ רעטריטּפָאדַא רעד ןופ

 -גגעקטנַא םיא בָאה ךיא .ןברוח-רעלטיה םעד ךָאנ ווָאכָאטס
 -נעשט יד סָאװ ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד ןגָארטעג

 א יו ןבעגעגסױרַא ןבָאה קרָאי-וינ ןיא טײלסדנַאל רעווָאכָאטס

 רעשידיי רעקיּפעקטנזױט 40 רענעטינשרַאפ רעד ךָאנ רוכזי

 -וצ ןוא ךוב סָאד ןעמונעגוצ רע טָאה קידנגייווש ליטש .הליהק

 ...ּפָאק ןטימ טלקָאשעג

 -עג סָאװ ,םיטילּפ רעװָאכָאטסנעשט עטעװעטַארעגּפָא יד

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןוא ,קרָאי-וינ ןיא טציא ךיז ןעניפ

 ןעמדיוו טלָאװעג ןבָאה ןיקסווָאלַאגניס טקנעדעג ןבָאה סָאװ טייל

 טָאה ןובשח רעייז טיול .ייליבוי ןקירָאי-70 סנרהא וצ לקיטרַא ןַא

 -עג טױט רעד זיא רעדייל .רָאי 70 ןרעוו טציא טפרַאדעג רע

 .עקידעבעל יד ןשיוװצ ןופ ןסירעגסױרַא םיא ןוא רעירפ ןעמוק

 ןייז ףיוא ןעמולב ןופ רעייטשוצ ַא ןייז רעטרעוו עניימ ןלָאז

 ,הבצמ עקידריוו ַא ןוא רבק ןשירפ
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 שטיווָאנָארַא ףסוי

 טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביײיהנָא ןיא .ענליוו ןיא ןריובעג

 סָאװ ,טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןטמירַאב ןיא ןיײרַא רֶע זיא

 -עגוצ רע זיא קיטייצכילג .טקידנעעג רָאי ריפ ךָאנ טָאה רע

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןיוש זיא רע ןכלעוו טימ ,"דנוב; םוצ ןענַאטש

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב

 ךיז שטיװָאנָארַא טָאה רעוט רעשידנוב רענעעזעגנָא סלַא

 ןיא ןעמוקעג זיא רע ןיהואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טקורעגסױרַא

 ןרָאװעג טקישעג רע זיא ךעלטנגייא .1911 רעדָא 1910 רָאי

 לוש-סקלָאפ רעשיסור ַא ןופ רערעל סלַא ווָאכָאטסנעשט ןייק

 .עשַאמ ,יורפ ןייז טימ ןעמוקעג זיא רע .רעדניק עשידיי רַאפ

 עטשרע יד ןיא רע זיא, וָאכָאטסנעשט ןיא ךיז קידנצעזַאב

 עקידנדער-שילוּפ ןזיירק ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןטייצ

 טָאה שטיוָאנַארַא ףסוי .ןטנעגילעטניא עכעלרעגריב-שידיי

 טדערעג ןוא ןעזסיוא ןטנעגילעטניא ןַא טַאהעג ,ןלירב ןגָארטעג

 ןעמוקַאב ביל ןבָאה ןדער שידיי ןייז .שידיי רענליוו ןטוג ַא

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עשידיי עטרילימיסַא יד וליּפַא

 ַא רַאפ שידיי ןטלַאהעג ןוא ךַארּפש עשידיי יד טַאהעג טנייפ

 .ןָאגרַאשז

 שטיװָאנָארַא ףסוי

 יּפָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןיא קיטעט טרעוו שטיװָאנָארַא
 "עג רעשירַארעטיל רעשידיי רעגרוברעטעּפ רעד ןופ גנולייט

 ןיא .גנוריגער רעד ךרוד טרידיווקיל טרעוו יז רעבָא ,טפַאשלעז

 רעד טימ טקינייארַאפ טפַאשלעזעג עשירַארעטיל יד טרעוו 1
 טָאה סָאװ ,?ַאריל; טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעקידנריטסיזקע
 -ליוו רעד .רעטקַארַאכ ןשיטסינויצ-שירָאטַאלימיסַא ןַא ןגָארטעג

 רעד .גנוטלַאװרַאפ ןיא טלייועגסיוא ךיוא טרעוו רערעל רענ
 ןוא רעקרַאטש טרעוו ךַארּפש עשידיי יד ןענעקרענָא רַאפ ףמַאק

 רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא טרעוו שטיװָאנָארַא ףסוי

 ייס ,ןָאזרעּפ ןייז טימ ייס גנוקריוו עקרַאטש ַא סיוא טביא ןוא
 ןעו .ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע עכיײרסטלַאהניא ענייז טימ
 יד טכוזַאב לָאמ עטשרע סָאד 1912 גנילירפ טָאה ץרּפ .ל .י

 ףסוי ןעוועג רעסירגַאב רעטשרע רעד זיא ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש

 -ָאטסנעשט ץרּפ .ל .י טכוזַאב לָאמ עטייווצ סָאד .שטיװָאנָארַא
 רעבָאטקָא ןיא קעטָאילביב יד ןענעפע ןטימ תוכייש ןיא ,ווָאכ
 רע טלַאה רעטעּפש .עדער-סגנונעפערעד יד טלַאה ףסוי ןוא ,2

 רע .סעמעט עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ייר ַא
 ןילַא טמענ ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ַא ןופ רָאסישזער רעד טרעוו

 1916 ינוי ןט10 םעד .רָאסישזער ןוא רעליּפש סלַא לײטנָא

 -םולש רעביירש ןסיורג םעד ךָאנ עימעדַאקַא-רעיורט ַא רָאפ טמוק

 םעד טנעיל ,ןעמכילע-םולש ןגעו טדער שטיוװָאנָארַא .םכילע

 עידעמָאק רעד ןיא עלָאר ַא טליּפש ןוא ?עיזַאנמיג יד, גָאלָאנָאמ

 ,םכילע-םולש ןופ ?ןשטנעמ;

 ןיא ןטערטעגנײרַא שטיװָאנָארַא ףסוי זיא 1914-1913 ןיא

 .נ .א עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעסיורג רעד

 -ןדניא ןוא סלדנַאה רַאפ ףליה רעקיטייזנגעק ןופ טפַאשלעזעג

 גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .עטלעטשעגנָא-עירטס

 -עג זיא ןײלַא רע םגה .ץנעגילעטניא רעשירָאטַאלימיסַא ןופ

 רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןפלָאהעגטימ רע טָאה ,רערעל ַא ןעוו

 -ַאכ ןשירַאטעלָארּפ שידיי ןרַאפ ןוא עיצַאלימיסַא רעקידנשרעה

 -ריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה ףמַאק ןייז .ןייארַאפ ןופ רעטקַאר

 -רוטלוק ןיא ןסָאלשעגנָא ןייארַאפ רעד ךיז טָאה 1926 ןיא .גנוק

 העּפשה יד ואוו ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טמַא

 ."דנוב,; רעד טַאהעג טָאה

 רעד וצ טַאגעלעד סלַא טלייועגסיא רע טרעוו 1916 ןיא

 עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןלַארטנעצ ןופ ץנערעפנָאק-סגנודנירג

 .שזדָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןענייארַאפ-ןרוט ןוא-טרָאּפס

 עשידיי יד ןענעקרענָא רַאפ ףמַאק ַא ןָא ךיוא ןטרָאד טריפ רע
 ןוא -ןרוט רעװָאכָאטסנעשט רעד זיא ףמַאק ןייז קנַאדַא ,ךַארּפש

 -נעצ רעד רעסיוא טייצ עסיוועג ַא ןבילבעג ןייארַאפ-טרָאּפס

 -ַאלוגער ענעמונעגנָא עקידנקידירפַאב טשינ יד בילוצ ,עלַארט

 ,דנַאברַאפ ןופ סעיצ

 -רע רעד תעב עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 :לעזעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוװו המחלמ-טלעוו רעטש

 "דךנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ךיוא טָאה ,גנובעלפיוא עכעלטפַאש

 -עג זיא סע .טייקיטעט רעמ ןזיװעגסױרַא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 שטיווָאנָארַא ףסוי ןוא בולק-רעסָארג רעד ןרָאװעג טעדנירג

 -רֶא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא

 .רעריפ רעטסנעעזעגנָא ריא ןרָאװעג זיא ןוא עיצַאזינַאג

 טדערעג ןיוש שטיווָאנָארַא טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא ןוא שיליוּפ ןטוג ַא

 קרַאטש ןעוועג ןענייז ןעגנוטערטסױרַא ענייז ,טַאר-רעטעברַא

 -עגסיוא שטיװָאנָארא ףסוי טרעוו 1919 ןיא .ךײרסטלַאהניא ןוא

 ןבָאה טַאר טָאטש ןיא ךיוא ."דנוב , ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייוו

 ןבָאה רענגעק 'ד וליפַא ןוא גנוקריוו עקירעהעג יד סעדער ענייז

 עדער ןייז .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעגוצ ייז וצ ךיז

 ,םָארגָאּפ ןשידיי םעד ןגעק גַאלשרָאפ-טסעטָארּפ ןטימ תוכייש ןיא

 ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ,1919 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 ןיא גנורעלקרעד א ןבעגעגּפָא ןַאד טָאה שטיוָאנָארַא .םשור

 רענעמטַאר עשידיי עלַא ןוא רענעמטַאר עשידיי עלַא ןופ ןעמָאנ

 ,לַאז םעד טזָאלרַאפ טסעטָארּפ סלַא ןבָאה

 שטיווָאנָאַרַא ףסוי סָאװ עיצַארַאלקעד רעקרַאטש רעד בילוצ
 ,סעדער ענייז ןוא גירק ןשיטעװָאס-שילױּפ ןגעק ןבעגעגּפָא טָאה
 "דנובא ןופ גנומיטש יד קורדסיוא םוצ טגנערבעג ןבָאה סָאװ
 ןוא טָאטש רעד ןופ ןגַארפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ייר ַא וצ
 -ימָאק רעװָאכָאטסנעשט ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ רע טרעוװ ,דנַאל
 ןרָאװעג טקישרַאפ עלַא ןענייז ייז .טריטסערַא "דנוב, ןופ טעט
 -עג ייז טָאה'מ ואוו ,עיבמָאד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא
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 רעד .המחלמ רעשיטעװָאס:שילוּפ רעד ןופ ףוס ןזיב ןטלַאה

 יד ןופ רעביירש רעד ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ רעייטשרָאפ

 טַאר-טָאטש רעד זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ,תורוש

 -ָאנָארַא ןַאמטַאר ןטריטסערַא םעד ןעיירפַאב וצ ףיוא טרעדָאפ

 ןליפרעד וצ רעטייו טייקכעלגעמ ַא ןבעג וצ םיא ידכ ,שטיוו

 -לעפַאב רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטלייוועג סלַא סעיצקנופ ענייז

 -רעטנוא ערעייז טימ ןבָאה רענעמטַאר עשי.ס ,ּפ .ּפ יד .גנורעק

 רעד ףיוא קידנקוק טשינ .גַאלשרָאפ םעד טציטשעג ןטפירש

 -ָאיצקַאער רעד ןוא טַאר-טָאטש ןופ טייהרעמ רערענָאיצקַאער

 ,דנַאל ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עילַאנַאכקַאװ רערענ

 יד טזייווַאב סָאד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ רעד זיא

 -ָאנָארַא ףסוי ןופ רענגעק יד ןופ וליפַא גנואיצַאב עטוג

 לייוו ,ריּפַאּפ ןפיוא ןבילבעג רעבָא זיא גַאלשרָאפ רעד .,ןשטיוו

 -ער רעלַארטנעצ רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ןעיײרפַאב סָאד

 ןעו ,ןרָאװעג טיײירפַאב טשרע זיא שטיװָאנָארַא ףסוי ,גנוריג

 ָאנָארַא .המחלמ עשיטעװָאס-שילוּפ יד טקידנעעג ךיז טָאה'ס

 ןייז ףיוא רעבָא ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא שטיוו

 רע זיא ןלוש-סגנוריגער עשילױּפ יד ןיא רערעל סלַא ןטסָאּפ

 -נעשט ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה רע ,ןרָאװעג ןזָאלעגוצ טשינ רעמ

 | .ווָאכָאטס

 -ַאב ןבָאה סעיצקַארפ עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו ,1925 ןיא

 :ענָאיצקַאער ןייז בילוצ טַאר-טָאטש ןופ ןטערטוצסיֹורַא ןסָאלש

 -קע ןייז ןרעגנעלרַאפ ךעלצעזעגמוא ןבילוצ ןוא קיטילָאּפ רער

 ריא ןיא ןייגקעװַא ןרַאפ עיצקַארפ עשידנוב יד טָאה ,ץנעטסיז

 וצ ןרעהעג ןרַאפ זיולב; :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ עיצַארַאלקעד

 -עט רענעפָא ןייז רַאפ ןוא עיצקַארפ-טַאר-טָאטש רעשידנוב רעד

 ףסוי ןַאמטַאר רעד זיא טַאר-טָאטש ןופ טיבעג םעד ףיוא טייקיט

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טרינרעטניא ןרָאװעג שטיווָאנָארַא

 -סילַאיצָאס יד ןופ קורד ןרעטנוא -- םישדח 8 ךָאנ טשרע ןוא

 -נָא טרידיצעד טַאר-:טָאטש רעד ךיז טָאה -- רענעמטַאר עשיט

 רע זיא ףוס םוצ .םיא ןעיײרפַאב ןגעוו סולשַאב ַא ןעמענוצ

 ,?טָאטש רעזנוא ןזָאלרַאפ וצ ללכב ןעוועג ןעגנואווצעג

 ןייק ןרָאפעגקירוצ שטיװָאנָארַא ףסוי זיא ווָאכָאטסנעשט ןופ

 ַא ,רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז טימ טצעזַאב ךיז ןטרָאד ןוא ענליוו

 ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג ןטרָאד זיא רע .רעטכָאט ַא ןוא ןוז

 רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ

 ןיא ןוא ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןיא ,"דנוב, ןיא רעוט

 ךיוא ןוא (.ק .ב .צ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 ןרָאפנעמַאזוצ ענעדיישרַאפ ףיוא טַאגעלעד סלַא ןעמונעג לײטנָא

 -נעמַאזצ עשידנוב עלַא ףיוא םיא ןעעז רימ .ןצנערעפנָאק ןוא

 -רעביא ערעווש ענייז ןופ ענייא .טאגעלעד ןוויטקַא ןַא יוװ ,ןרָאפ

 סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ענליוו ןיא ןעוועג זיא רע תעשב ןעגנובעל

 -עגמוא ןפוא ןשילרעטסיוא ןַא ףיוא זיא לרעטכעט ןטָארעג ןייז

 ,גולפסיוא ןַא ףיוא רעדניק טימ ןרָאפ ןתעב ןעמוק

 -רע יד .סעיסערּפער ןופ ןטילעג רע טָאה ענליוו ןיא ךיוא

 .רערעל סלַא ןדַאלעגנייא םיא טָאה עיזַאנמיג-לַאער עשידיי עטש

 -סגנודליב עשיליוּפ יד םיא טָאה רָאי עכעלטע ןטעברַאּפָא ןכָאנ

 -עט עשידנוב ןייז בילוצ לוש ןיא ןטעברַא וצ ןטָאברַאפ טכַאמ

 ןערב רעמ ךָאנ טימ ןיירַא ךיז טפרַאװ שטיוװָאנָארַא .טייקיט

 -רָאפ סלַא טלייועג ןעוועג זיא רע .טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא
 ,עסַאק-ןקנַארק ןופ טַאר ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעייטש

 ַא .טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ןוא הליהק רענליוו ןופ סנרּפ סלַא

 ןוא רענדער רעטנכייצעגסױא ןַא ןסיו ךס ַא טימ שטנעמ

 טייצ עצנַאג יד ,ןבירשעג טוג ךיוא רע טָאה ,רעוט רעשיטקַארּפ

 רעד ןיא ךיוא זיא ןוא "דנוב , ןופ טעטימָאק רענליוו ןיא רע זיא

 זיא 1925:28 .גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנוריפנָא

 ,טעטימָאק-סגנודליב ןלַארטנעצ ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג רע

 ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןסיורג ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ

 ןיא ןָאטרַאפ ןוא ןעמונרַאפ רע זיא טכַאנ ןוא גָאט .ענליוו ןיא

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 ןוא ןעיירט םעד טָא ןופ טבערַא רערַאבטכורפ רעד וצ

 ףוס ַא טכַאמעג טָאה רעוט-רעטעברַא ןשידיי ןכעלדימרעדמוא

 ןיב המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב .טכַאמ עשיטעווָאס יד

 -9ג בָאה'כ .ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא 1939 רעבָאטקָא ןיא ךיא

 בָאה ןפָארטעג .טניירפ ןוא רבח ןיימ טימ ךיז ןפערט וצ טּפָאה

 ןוז רעייז ןוא עשַאמ יורפ עטגרָאזרַאפ-קרַאטש ןייז זיולב ךיא

 ףיוא זיא רעוט ןוא רעריפ עשידנוב ערעדנַא ייר ַא טימ ןעמַאזוצ

 .עמרוט רעשיטעווָאס ַא ןיא ןסעזעג ןיוש שטיוװָאנָארַא ףסוי

 עשיטעווָאס יד ױזַא יו תורודל ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד לָאז

 ןקילגַאב ןוא ןעײרפַאב ליוװ יז זַא ,ךיז טרימַאלקער סָאװ ,טכַאמ

 שטנעמ ןשיטסילַאעדיא ןַא טקינײּפרַאפ טָאה ,טייהשטנעמ יד

 -ַאזוצ זיא סָאװ ,.ק .מ רבח .רעוט-רעטעברַא ןלופטסנידרַאפ ןוא

 ןגעוו טָאה ,הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןיא ןסעזעג םיא טימ ןעמ

 : טלייצרעד םעד

 בָאה'כ ואוו ,הסיפת רענדָארג ןופ ךיא ןיב 1940 ילוי ףוס;

 לרעב ןוא סערפיש לבייל םירבח יד טימ ןעמַאזוצ ןענופעג ךיז

 רעקסנימ רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא ,שטיוװָאמַארבַא

 . ..הסיפת

 עכעלטפַאשלעזעג רענליוו עּפורג ַא ןשיווצ ,לקניוו ַא ןיא;

 רימ טייג סע .שטיוװָאנָארַא ףסוי רבח רעד ןגעלעג זיא רעוט

 ףסוי רבח רעד ױזַא יוװ ,ךיז ןָאמרעד'כ ןעוו ,רעדיוש ַא ךרוד

 -ומש ענעסירעצ ןיא ,טעקַאנ-בלַאה .ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה

 זיא סע עכלעוו ןופ ,ןדנואוו טימ לופ רעּפרעק רעד .שעוו עקיצ

 קנַאד ַא ,םיא ןבעל טנדרָאעגנייא ךיז בָאה'כ .עּפָאר ןענורעג

 -טורָאּפ רענדָארג ַא ,יקסווָאקשָאר ,רעמיצ ןופ עטסָארַאטס םעד

 ,.ס .ּפ .ּפ ןופ רעקיטַאּפמיס ַא ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ קינש

 יד ןופ רַאטערקעס .,יקסװָאקשָאר ץעיװָאסעּפעּפ ןופ בורק ַא

 טכַארבעגטימ בָאה ךיא יוװ תויה .ענדָארג ןיא ןענייארַאפ .ּפָארּפ

 שעוו רָאּפ ַא ןבעגעג ףסוי רבח םעד ךיא בָאה ,ןכַאז לקעּפ ַא

 םיא ייב דָאב-הסיפת ןיא טָאה ןעמ לייוו ,ןזיוה רָאּפ ַא ךיוא ןוא

 ףסוי רבח ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד .םויטסָאק ןייז טעבנגעגוצ

 ...?טרעגרערַאפ גָאט וצ גָאט ןופ ךיז טָאה

 ןעגנוקידלושַאב עקיניזמוא הרדס ַא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ

 : םילובלב עדליוו ןוא

 -רָאפסיוא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא

 ,שטיװָאנָארַא רבח ןופ גנוש

 ןיא טּפעלשעג לָאמ ףניפ םיא ןעמ טָאה טכַאנ עטשרע יד

 .עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןביירש לָאז רע ידכ ,רעמיצ ןטלַאק ַא
 ןופ םַארגָארּפ םעד ןבײרשנָא לָאז רע ידכ -- טכַאנ עטייווצ יד

 ןלעטש ןבױהעגנָא ןעמ טָאה טכַאנ עטירד יד ,ײטרַאּפ רעד

 ןסייררעביא לָאז ןעמ זַא ןטעבעג ןַאד טָאה ףסוי רבח .ןגַארפ

 טעװ ,בגא .טכעלש רעייז ךיז טליפ רע לייוו ,גנושרָאפסיױא יד

 יוצנֶא ןביוללרעד טשינ םיא טעוװ ןעמ ביוא ,ןרעפטנע טשינ רע

 "עג טריטסערַא זיא רע לייוו ,עילימַאפ רעד וצ ווירב ַא ןביירש

 ןסייוו רעדניק ןוא יורפ ןייז ןוא סַאג רעד ףיוא ענליוו ןיא ןרָאװ

 ,םיא ןגעוו טשינרָאג
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 זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה רעטכיר-סגנושרָאפיוא רעד

 שטיװָאנָארַא .גנושרָאפסיױא רעד ךָאנ ןענעק רע טעװ ןביירש

 עטלעטשעג יד ףיוא טרעפטנעעג טשינ ןוא טנשקערַאפ ךיז טָאה

 רעטכיר:סגנושרָאפסיוא רעד טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,ןגַארפ

 -נַארַאג םיא טָאה רע ןוא ,ווירב ַא ןביירשוצנָא טביולרעד םיא

 ןביולרעד לָאז טכַאמ יד זַא ןעימַאב ךיז טעװ רע זַא ,טריט

 .וירב םעד ןקישּפָא

 גנושרָאפסיױא רעד ףיוא ןעמ טָאה רעבמעווָאנ ןט15 םעד

 ַא זיא "דנוב; רעד זַא (1 :הדומ רע זיא יצ טגערפעג םיא

 זַא (2 :ײטרַאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא ערענָאיצולָאװער-רטנָאק

 ןוא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ טלעג ןעמוקַאב טָאה ײטרַאּפ יד

 -רַא יד ןטכינרַאפ וצ ידכ ,גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ךיוא

 רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה ײטרַאּפ יד זַא (2 ;גנוגעװַאב-רעטעב

 -רָאפ ַא טול גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןטלָאּפשעג .ס .ּפ .ּפ

 ןעמונעג טָאה יז זַא (4 ;גנוריגער רעשיליױוּפ רעד ןופ גַאלש

 טָאה יז זַא (5 :ןקיירטס ןכערב וצ ידכ ,ןטנַאקירבַאפ ייב טלעג

 יד ןרעטשעצ וצ ידכ ,ןענייארַאפ .ּפָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןפַאשעג

 -ישר טלעטשעגוצ טָאה יז זַא (6 ;סַאלק-רעטעברַא ןופ טייהנייא

 רעשיליוּפ רעד ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ תומ

 -רַא יד ןפורעג טָאה יז זַא (7 ;(יײצילָאּפ-םייהעג) עוויסנעפעד

 -טימ טָאה יז זַא (8 ;דנַאברַאפ-ןטַאר ןטימ המחלמ ַא וצ רעטעב

 :ענליװ ןּפַאכרַאפ וצ יקסוװָאגילעשז לַארענעג םעד ןפלָאהעג

 םעד ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ ןבָאה "דנוב; ןוא .ס .ּפ .ּפ זַא (9

 רעד זַא (19 :עזערעב-זטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 -רעטנוא טשינ ךיז ןליױּפ ןופ רעטעברַא יד ןפורעג טָאה "דנוב;

 -שטייד-יצַאנ ןגעק ןליוּפ ןופ) המחלמ יד רעטייוו ןריפ ןוא ןבעג

 -דוסליּפ יד טימ טעברַאעגטימ טָאה ײטרַאּפ יד זַא (11 ;(דנַאל

 ַא ןטיירגוצ ןפלָאהעג ןוא עיצַאנַאס רעד טימ ןוא סעקישט

 .ס .ּפ .ּפ ןוא "דנוב; רעד זַא (12 :דנַאברַאפ-ןטַאר ןגעק המחלמ

 -סױרַא ידכ ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןענָאיּפש טקישעגנײרַא ןבָאה

 יד זַא (12 ;.װ .זַא .א ןקירבַאפ ןרעטשעצ ,ןעורמוא ןפורוצ

 -סינומָאק רעד ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ טקישעגניײרַא טָאה ײטרַאּפ

 עכלעוו ,רעטלַא ןוא ךילרע זַא (14 ;ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיט

 -ָאס ןופ רעטערטרַאפ ךיוא ןוא "דנוב; ןופ רעריפ יד ןענייז

 עטפיוקרַאפ ןוא ןענָאיּפש ןענייז ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצ

 .עיזַאושזרוב רעד וצ ןטנעגַא

 רעגריב ,ריא יו ױזַא : ריפסיוא רעד ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא

 "דנוב, ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג טייז ,שטיװָאנָארַא ףסוי

 רעייטשרָאפ ַא ךיוא ןוא טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןוא

 ןעלקיטרַא יד טיול טקידלושַאב ריא טרעוו ,וװ .זַא .א .ק .צ ןופ

 רעד ןופ סקעדָאק-ףָארטש ןופ ערעדנַא ךָאנ ןוא 86 ןוא 66 6

 ,קילבוּפער רעשיסור-סייוו

 ןעעז ףָארטש ַא רַאפ סָאװ ,ףסוי רבח ןופ עגַארּפ רעד ףיוא
 ןופ :טרעפטנעעג רעטכיר רעד םיא טָאה ,ןעלקיטרַא יד רָאפ
 -טיוט ףיוא ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא ,הסיפת רעקיביײא זיב רָאי 8
 ךיז ןוא גנורעלקרעד-הטרח ַא ןבעגּפָא טנעק ריא --- .ףָארטש
 ןעק טלָאמעד ןוא סנכערברַאפ עטנָאמרעדנביױא יד וצ ןייז הדומ
 ןבעגעג הצע ןַא םיא טָאה --- ןרעו טרענעלקרַאפ ףָארטש יד
 ,רעטכיר רעד

 ףסוי רבח רעד טָאה ,ןעגנוקידלושַאב יד קידנרעהסיוא
 ,"דנוב, םעד רַאפ ךיוא ןוא םיא רַאפ זיא סע זַא ,טרעלקרעד
 וצ גנוקידיײלַאב ַא ,ןרעהעג וצ דובכ םעד טָאה רע ןכלעוו וצ

 -ַאב עטרעּפמולעגמוא יד ןגעוו עיסוקסיד זיא סע עכלעוו ןריפ

 .ןגַארפ ןייק ףיוא ןרעפטנע טשינ רעמ טעװ רע ןוא ןעגנוקידלוש

 עשיטעווָאס יד ןוא ןלױּפ ןופ רעגריב ַא רע זיא םעד רעסיוא

 ןטּפשמ וצ םיא טכער ןייק טשינ טָאה טכַאמ

 ךיז טכירעג ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה גנורעלקרעד ןייז ךָאנ

 ןלעװ רימ,, .טנעה יד ןיא ןרעוולָאװער טימ םיא ףיוא ןפרָאװעג

 ןבָאה -- '?!רעמיצ ןופ סױרַא ,טנוה ַא יו ןסישרעד דלַאב ךיד

 .טעווערעג יז

 טכַאנ עלַא רדסכ םיא ןעמ טָאה טייצ ךָאװ ַא ןופ ךשמ ןיא

 טעקַאנ ןָאטעגסױא ,רעמיצ ןטלַאק ַא ןיא ןטלַאהעג ,טּפעלשעג

 -רעטנוא טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע ןעוו .סעװרָאב ןוא

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןעמ טָאה ,לָאקָאטָארּפ םעד ןביירשוצ

 זיב רעסַאוו ןטלַאק ןיא ןענַאטשעג רע זיא העש 5 .רעצרַאק ַא

 ַא וו ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,ינק יד

 -רעדיוש םעד ןיא .טּפעשעגסיוא ןוא ןכָארבעצ ןצנַאג ןיא -- תמ

 ןכָאנ ןענופעג ךיוא ןײלַא ךיז בָאה ךיא ואוו ,רעצרַאק ןכעל

 עטקיטולברַאפ יד ףיוא זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,קסנימ ןופ ןעמוק

 -סערַא עטקיניײּפרַאפ יד ןופ ןעמענ טצירקעגסיוא ןענייז רענייטש

 ןופ ןעמענ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,ןטנַאט

 .ןטסידנוב

 ,גנוקינייּפ רעטצעל רעד ךָאנ ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רערעסערג ַא רַאפ רעמַאק ןיא זדנוא ייב ףסוי רבח רעד טָאה

 ענדָארג ןוא קָאטסילַאיב ,ענליוו ןופ םירבח ןוא דניירפ עּפורג

 ןעמוקרָאפ טייצ עצנַאג יד ןגעלפ ױזַא) טַארעפער ַא ןטלַאהעג

 רבח רעד .(עטריטסערַא ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוזעלרָאפ עצרוק

 ,ךַארּפש עשיליוּפ יד טשרעהַאב קידנצנעלג טָאה רעכלעוו ,ףסוי

 ,ןייטשרַאפ ןלָאז ןקַאילָאּפ יד ךיוא ידכ ,שיליוּפ ןיא טדערעג טָאה

 רע .ןכערבנייא טשינ ךיז ןוא רעיודסיוא וצ ןפורעג טָאה רע

 יד -- ײטרַאּפ-סגנוריגער עשיליוּפ יד ןפירגעגנָא ףרַאש טָאה

 טעטכינרַאפ טעוו םזישַאפ רעד זַא ,טקידנערַאפ ןוא עיצַאנַאס

 ןיא ןבעל ןלעוו רימ ןוא ,ןרוטַאטקיד עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרעוו

 ןלַאפעג רע זיא ,טקידנעעג טָאה רע ןעוו .טלעוו רעטיײרפַאב ַא

 ,תושלח ןיא

 ,זדנוא ןשיווצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ענליוו ןופ רָאסעּפָארּפ ַא

 -.טסעפ ןוא טכוזרעטנוא םיא טָאה רע .טרעטנומעגּפָא םיא טָאה

 ןוא ,טכַאװשעגּפָא רעייז םיא ייב זיא ץרַאה סָאד זַא ,טלעטשעג

 ןייז טעו ,ףליה עקידנעגנירד ןעמוקַאב טשינ טעװ רע ביוא

 ןייז וצ ןעגנואימַאב עלַא טכַאמעג ןַאד בָאה ךיא .טכעלש רעייז

 -ַאטס םעד ןופ ףליה רעד טימ .הסיפת ןופ עשרָאטקָאד רעד ייב

 ןוא קינלַאשטַאנ םעד טכוזַאב ךיא בָאה רעמַאק רעד ןופ עטסָאר

 רבח ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םיא

 -עג טריפעגרעבירַא זיא ףסוי רבח .רעכעלרפעעג ַא זיא ףסוי

 -ןקנַארק ַא ךרוד טסואוועג ןבָאה רימ .,לָאטיּפש-עמרוט ןיא ןרָאװ

 .רערעווש ַא רעייז זיא דנַאטשוצ ןייז זַא ,רעטסעווש

 -רוא ןַא ,עלַא רימ יװ ױזַא ,ןעמוקַאב טָאה רע וליּפַא ביוא

 טָאה ןקישסױרַא זַא ,רעכיז ךיא ןיב --- עקיָארט רעד ןופ לייט

 ןיא ןברָאטשעג ךעלנײשרַאװ זיא רע .טנעקעג טשינ םיא ןעמ

 .י.?הסיפת רעד

 ,ןביל רעזדנוא ןופ ןבעל סָאד ןרָאװעג טקַאהעגּפָא זיא ױזַא

 -עג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ --- שטיװָאנָארַא ףסוי ןלעדייא

 ךיז ןוא טלעװ רערעטכערעג ןוא רערענעש ַא ןגעוו טמיורט
 .לַאעדיא ןייז רַאפ ןעוועג בירקמ
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 גרעבנענעט ןמלז

 עכלעוו ,ןרעטלע עמערָא ייב ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג

 רדח ןיא טנרעלעג .לַאטרַאװק ןטסמערָא ןיא טניואוועג ןבָאה

 לוש-רעקרעװטנַאה עשידיי יד טקידנעעג רע טָאה רעטעּפש ןוא

 ַא טַאהעג טָאה רע .רעטעברַא-רעלשיט סלַא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ענעדיישרַאפ ייב טעברַאעג ןוא הכאלמ:-לעב ןטוג ַא רַאפ םש

 .רעמענרעטנוא-לבעמ

 -עגנָא רעטעברַא עשידיי יד ייב ךיז טָאה סע ןעוו ,1912 ןיא

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעל ןדנירג וצ גנוגעװַאב ַא ןביוה

 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג גרעבנענעט ןמלז זיא; ןענייא

 רעשזדָאל ןופ גנולײטּפָא סלַא ,ןייארַאפ רעטעברַא-ץלָאה ןופ

 זיא 1913 רעבמעווָאנ ןט20 םעד .רעטעברַא-ץלָאה ןופ ןייארַאּפ

 ןוא ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא רע

 ןמלז ."דנוב,; םעד טערטרַאפ גרעבנענעט זַא ,טסואוועג טָאה'מ

 טימ טלדורּפשעג טָאה רעבָא ,סקואוו ןקירעדינ ןופ ןעוועג זיא

 .רענדער רעטוג ַא ןעוועג זיא ןוא עיגרענע

 ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 םעד ןיא ןעוועג ןיוש גרעבנענעט ןמלז זיא ,טייקיטעט עטיירב

 ןופ רענייא טַאר-רעטעברַא ןיא ןוא "דנובק ןופ טעטימָאק ןטשרע

 עקרַאטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו .רעטערטרַאפ עשידנוב יד

 רעצנַאג רעד טריטסערַא טרעוו ,"דנוב; ןגעק סעיסערּפער

 זיא סע עכלעוו ןשיוצ ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעװָאכָאטסנעשט

 -נָאק ןיא טקישרַאפ םיא טָאה'מ .גרעבנענעט ןמלז ןעוועג ךיוא

 .עיבמָאד ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצ

 ןיא רערעל ַא גרעבנענעט ןמלז טרעוו רעטעּפש ןרָאי טימ

 טימ ןָא טריפ רע וָאקירטעיּפ ןיא לוש-רעקרעװטנַאה רעד

 -רעקרעװטנַאה יד .ןעגנונכייצ עשינכעט יד ןופ גנולײטּפָא רעד

 ,רעליש 100 בורק טגָאמרַאפ טָאה לוש יד .ןסקַאװעג זיא לוש

 זיא רע .םיא וצ גנואיצַאב עטוג רעייז ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 טָאה רע .שירעדניפרעד ןוא שיגרענע ןעוועג טעברַא רעד ייב

 -טפַאשלעזעג םענעעזעגנָא ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג הנותח

 .ץרעה ,רעוט ןכעל

 -עגפיוא טשינ לָאמ ןייק רע טָאה "דנוב, ןרַאפ טעברַא יד
 ,טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועג זיא רע .ןבעג

 רעד ןיא עיצקַארפ עטסערג יד ןרָאװעג זיא "דנוב, רעד ןעוו

 ןרָאװעג טלייועג גרעבנענעט ןמלז זיא ,הליהק רעוװָאקירטעיּפ

 -עגנָא טָאה רע ןכלעוו טימ ,טַאר-הליהק ןופ רעציזרָאפ סלַא

 .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב טריפ

 ןבָאה ןוא ווָאקרטעיּפ טריּפוקָא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו

 -רָאפ סלַא טמיטשַאב ןרָאװעג רע זיא ,טַאר-ןדוי ַא טמיטשַאב

 טַאר-ןדוי ןופ טפַאשרעריפנָא ןייז תעשב .טַאר-ןדוי ןופ רעציז

 ןמלז .ןטנַאּפוקֶָא עשטייד יד טימ ןטקילפנָאק ןענַאטשטנַא ןענייז

 רעשידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא גרעבנענעט

 ןופ ןירעירוק ַא ןופ לַאפכרוד ַא בילוצ ."דנוב , ןופ טייקיטעט
 :סערַא ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד

 עכלעוו ןשיוװצ ,רעוט עשידנוב עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג טריט

 -עג רעד ךרוד זיא רע .גרעבנענעט ןמלז ןעוועג ךיוא זיא'ס

 ןיא רעגַאל-דרָאמ ןוא -ןפַאלקש ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ָאּפַאטש

 רעטלע ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ואוו ,םישטנעיװשָא

 טכַארבעגמוא ןענייז רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז ךיוא .רָאי 60 ןופ

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 ןַאמיירפ לשרעה
 (שורַאבַאלב לשרעה)

 ןעוועג רע זיא ןעמָאנ םעד רעטנוא -- שזרַאכַאלב לשרעה

 ָאכָאטסנעשט ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ייב טנַאקַאב

 עשיטַאבעלַאב ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רע ,1904-5 ןרָאי יד ןופ ךָאנ

 ,ףלָאװ ,רעטָאפ ןייז) טעברַאעג ןָא טייהדניק ןייז ןופ ןוא ןרעטלע

 ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ .(ףלָאװ רעסיורג רעד ןפורעג ןעמ טָאה

 ךיז ןָא טנגוי רעטסירפ ןופ רע טָאה קיטייצכיילג ,רעכעלב ַא

 ,"דנוב , ןיא טקילײטַאב

 עוויטַארעּפסנָאק ןייז טריפעג רע טָאה ןדײשַאב ,ליטש

 רעד ןעוועג זיא רע ,לימ רעד ייב דלעפ סנרָאשז ףיוא טעברַא

 טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא .דַאירטָא יָאוועיַָאב ןופ טנַאדנעמָאק

 עכלעוו ,הקבר יורפ רעקידרעטעּפש ןייז טימ טנגעגַאב ךיז רע

 -כָאט יד ןעוועג זיא יז .ןדיירפ ענייז עלַא טלייטעג םיא טימ טָאה

 ןועמש ןופ רעטסעװש ַא ןוא לעבור עגייפ ןוא השמ ןופ רעט

 "דנוב, ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,רעטעברַא-רעלַאמ ַא ,לעבור

 ,1905 ןופ טייצ-עיצולָאװער רעד ןיא

 ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה הקבר בייוו ןייז טימ לשרעה

 ןענייז לָאמ עכעלטע .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא געוו ןשירעפמעק

 ןדנוברַאפ ןעוועג לשרעה זיא 1905 ןיא .טריטסערַא ןעוועג ייז

 ןָאזינרַאג ןשירעטילימ ןיא טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד טימ

 לדנעמ ,ןײטשדלָאג םהובא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא ןעוועג ןוא
 .ערעדנַא ןוא ןירעמ יכדרמ .,ןיורב

 -טסבלעז יד ,דַאירטַא-יָאוועיַאב רעװָאכָאטסנעשט רעד ןעוו

 ןַאמיירפ לשרעה

 -געשט ייב דלעפ ַא ףיוא ןסיש טנרעלעג ךיז טָאה ,עּפורג-ץוש

 ןוא ןהקבר ןפָארטעג ליוק עטעשזדנָאלברַאפ ַא טָאה ,ווָאכָאטס

 טָאה שינמייהעג רעטסערג רעד ןיא .טעדנואוורַאפ רעווש יז



 ןט לא טשעג

 ואו ,הריד רעוויטַארעּפסנָאק ַא ןיא ןריפקעווַא טזומעג יז ןעמ

 ןעמונעג טָאה'ס .עיצַארעּפָא ערעװש ַא טריפעגכרוד טָאה'מ

 .רַאפעג-סנבעל ןופ סױרַא זיא יז זיב םישדח עכעלטע

 -קילג ַא ןרָאי עגנַאל טכַאמעגכרוד ןבָאה הקבר ןוא לשרעה

 -טסַאג סָאד ןעוועג רעטעּפש זיא םייה רעייז .ןבעלנעמַאזוצ ךעל

 סע עכלעוו ןיא ,סעמַאיל עשידנוב יד רַאפ זיוה עטסכעלדניירפ

 -עלַאכימ שינייב ,םעדעמ רימידַאלװ טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה

 זיא ןַאמירפ לשרעה ."דנוב, ןופ רעריפ ערעדנַא ןוא שטיוו

 ןָאק'מ ."דנוב, ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא "דנוב  ןופ רעיײנַאב יד ןופ רענייא ןגָאז

 דנַאל ןיא טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד תעב ,1920 ןיא ,ןלױּפ

 לשרעה ךיוא זיא ,ןטסידנוב ןופ ןטסערַא-ןסַאמ טריפעגכרוד

 עשידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןַאמיירפ

 .(עיבמָאד ןיא) רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ רעוט

 רעצרַאוװע רעד ןפורעג ךיוא םיא טָאה'מ) ןַאמיירפ לשרעה

 רעטייוצ רעד ןיא עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד תעב טָאה (לשרעה

 -שָאנלָאװ עײלַא ףיוא הריד ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג המחלמ-טלעוו

 -נָא ןוא רעדליב-טסנוק טימ טצוּפַאב ןעוועג זיא סָאװ ,19 ישט

 ןעיצרעביא טזומעג ךיז טָאה רע .רעכיב עשידיי טימ טליפעג

 ןרהא

 רָאי ןיא ,שטשָאמַאז ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ץרּפ ןרהא

 ,ל .י רעביירש ןופ בורק ַא ןעוועג זיא ןענייז רעטָאפ רעד ,1

 שכעלטלעוו ַא ןעמוקַאב ןרהא טָאה רדח םעד ןקידנע ןכָאנ .ץרּפ

 .ץעלדעש ןיא עיזַאנמיג יד טקידנעעעג טָאה רע .גנואיצרעד

 ןופ הביבס רעד ןיא ןעניפעג ךיז רע טגעלפ רוחב רעגנוי סלַא

 -עג ץרּפ ןרהא זיא ךָאנ טסיזַאנמיג סלַא ,החּפשמ ץרּפ .ל .י רעד

 ץרּפ ןרהא

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןיא קיטעט ןעװ

 רעד ןיא טצעזעגנייא ןוא טריטסערַא רע טרעוו 1905 רָאי ןיא

 ערענָאיצולָאװער יד ןיא לײטנָא םעד רַאפ גנוטסעפ רעקסירב

 -רַאפ רע טרעוו 1907 רָאי ןיא ."דנוב  ןופ ןעגנוטערטסױרַא

 -רעד ןוא סילפיט ןייק רע טפיולטנַא טרָאד ןופ .ריביס ןייק טקיש

 טמוקַאב ןוא לושכיוה יד טקידנערַאפ רע ואוו ,ווָאקרַאכ ןייק ךָאנ

 .טסיטנעד סלַא םָאלּפיד םעד

 ,הנח ,יורפ ןייז טימ ץרּפ ןרהא ךיז טצעזַאב 1911 רָאי ןיא
 ןייז .וָאכָאטסנעשט ןיא ,"דנוב, ןופ ןירעוט עוויטקַא ןַא ךיוא

 רעד ןופ .םש ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה טעניבַאק רעשיטסיטנעד
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 רע ואוו ,ָאטעג ןיא .טשינ טור לשרעה .24 קרַאמ ןטלַא ןפיוא

 -רַא זומ רָאנ ,ךיז רַאפ ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד טשינ טָאה

 ןופ בוטש ןיא ךיז ייב רע טריזינַאגרָא ,ןשטייד יד רַאפ ןטעב

 50 ךרע ןַא סױרַא טיג ןוא ךיק ַא ןטסנידרַאפ ענעגייא ענייז

 -מוא ןצנַאג ןיא עקירעגנוה רַאפ טלייטעצ ןרעוו סָאװ ,ןגָאטימ

 ןטכַארט ןוא ןעלדנַאה ךס ַא ןעו טייצ רעבלעז רעד ןיא .טסיז

 רעטיב ןוא רעווש בייוו ןייז ןוא לשרעה ןטעברַא ,ךיז רַאפ רָאנ

 .עקירעגנוה ןוא עמערָא עכעלקילגמוא יד טימ ןסיב ןדעי ןלייט ןוא

 ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא

 -עצ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז ןוא טעטימָאק-דנַאטשרעדיוװ

 ךיוא ךיז טָאה לשרעה .ָאטעג םורַא ןטָארד-גנומיוצרַאפ יד ןקַאה

 םעד .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא יד ןטײרּפשרַאפ טימ ןעמונרַאפ

 ןוא רענייפ עשזיא ןדלעה עגנוי ייווצ יד ןעוו 1942 רַאונַאי ןט4

 עשטייד ףיוא טנעה יד ןיא רעוועג טימ ךיז ןפרַאו שטיוועלשיפ

 םוצ ןדיי 25 טריפעגסיורַא טקַא-המקנ סלַא ןרעוו ,ןעמרַאדנַאשז

 רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה םישודק 25 יד ןשיוװצ .ןסישרעד

 -- ץרַאה ןלעדייא ןסיורג ןטימ טסידנוב רעד ,דיי רעד ,שטנעמ

 רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא הקבר יורפ ןייז .ןַאמיירפ לשרעה

 .עיצקַא רענײמעגלַא

 ץרפ

 טימ ןוא שטנעמ רענעדיישַאב ,רעליטש ַא ןעוועג רע זיא רוטַאנ

 ןשטנעמ עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד
 ,טָאטש ןיא

 ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ,קיטקַארּפ רעטַאוירּפ רעד רעסיוא
 -1911 ןרָאי יד ןיא .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג טימ וויטקַא רעייז

 -ןרָאטַאמַא יד ןופ רעסישזער סלַא ןצרּפ ןרהא ןעמ טעז 3

 ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ץרּפ .ל .י ןופ ןסעיּפ יד ףיוא ןריפ סָאװ ,סעּפורג
 טעברַא עטבילַאב ןייז .ערעדנַא ןוא ָאקמיב ,פ ,ןײטשנערַא קרַאמ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןָא רע טלַאה ןטנוװָא עשירַארעטיל םורַא
 ןיא ןעועג רע זיא וויטקַא רעדנוזַאב .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 רעד ןיא רעטעּפש ,"טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעשידייא רעד

 ןיא ןעגנומענרעטנוא עשירארעטיל עקיטכיוו עלַא ףיוא ,"אריל,

 ,קעטָאילביב רעשידיי רעד ןופ גנונעפערעד רעד ייב יװ ,טָאטש
 -עג רע טרעװ ,ץרּפ ,ל .י דנזעוונָא ןעוועג זיא סע רעכלעוו ףיוא

 רעציזרָאפ גנַאלנרָאי ןעוועג ךיוא זיא רֶע .רעציזרָאפ סלַא טלייוו
 1921 רָאי ןיא ."ארילא טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעד ןופ

 ןיא .ןײארַאפ-ןרוט-ןוא:טרָאּפס ןופ רעציזרָאפ ךיוא רע טרעוו
 -םעדעמ רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ַא רע טרעוו 1926 רָאי
 טָאה "דנוב; רעד ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .קעטָאילביב
 ץרּפ ןרהא זיא ,טַאר-טָאטש םוצ רענעמטַאר ייווצ טלייוועגסיוא

 טלייוועג ץרּפ ןרהא טרעוו 1926 רָאי ןיא ייז ןופ רענייא ןעוועג

 רַאפ טייצ ךיוא טניפעג רע .הליהק רעשידיי רעד ןופ סנרּפ סלַא
 -רָאמ , עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא רעד

 רעקירָאי-40 רעטנַאזָאּפמיא רעד ייב ,1937 ףוס ןיא ."ןרעטשנעג
 דנזעוװנָא ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,"דנוב , ןופ גנורעייפ-לבוי

 סלַא ןעמונעגפיוא ץרּפ ןרהא טרעוו ,ןשטנעמ 500 רעביא ןעוועג
 : ."דנוב,, ןופ ןַארעטעװ

 *טסַאג סָאד ןעוועג זיא החּפשמיץרּפ רעד ןופ גנוניואוו יד
 -רַא ,ןטַארעטיל ,רענדער עשידנוב עלַא ןופ זיוה עכעלדניירפ
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 רעטכָאט ןוא ןוז רעייז ,ווָאכָאטסנעשט טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,ןטסיט

 .עמַאמ-עטַאט ןופ םיכרד יד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז

 יז ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ַא טכַאמעגכרוד ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ

 זיא ןליוּפ ןעוו .םיטילּפ רעטנזיוט יד טימ ןעמַאזוצ ןבעל רעווש

 ץרּפ ןרהא טָאה ,רעדרעמ עשירעלטיה יד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב

 טרעקעגמוא קירוצ ,קעטעימ ןוז רעייז ןוא ,הנח ,יורפ ןייז ןוא

 טַאהעג הנותח טָאה ערעייז רעטכָאט יד ,ווָאכָאטסנעשט ןייק ךיז

 טָאה ןבעל עשידיי סָאד רעבָא .ןבילברַאפ טרָאד ןוא דנַאלסור ןיא

 ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש טָאה ץרּפ ןרהא ןוא טקנַאצעג ןיוש

 -ַאק ןשיטסיטנעד ןייז טנפעעג קירוצ רע טָאה טרָאד .ץיוויילג

 רע .ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב טעברַאעג ןוא טעניב

 ןוא רוטלוק ןקיטרָא ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 -קנעב רעד טימ רע טָאה טבעלעג רעבָא ,ןבעל ןכעלטפַאשלזעעג

 רע טָאה סָאד ."דנוב,; ןופ טייקיטעט רעקילָאמַא ןייז וצ טפַאש

 יד ןופ רעביירש םעד טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא

 ,תורוש

 -ץג ןסירעגקעװַא םיא ןופ םעצולּפ זיא קירוצ רָאי ַא טימ

 ,הנח ,יורפ ןייז ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ךרוד ,ןרָאװ

 ,רעקידנגייוש קידנעטש רעד טָאה ,1957 ,לירּפַא ןט1 םעד
 טכיוהעגסיוא ץרּפ ןרהא רעקידנעלכיימש ,רעקידנליפ ליפ רעבָא
 ןופ ןביולג ןיא ןוא טײקמַאזנייא ןיא --- ץיוויילג ןיא המשנ ןייז
 ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס עקיטכירפיוא

 -ךַאפ יד ןופ רענייא קעװַא זיא ץרּפ ןרהא ןופ טיוט ןטימ

 ַא ,החּפשמיץרּפ .ל .י רעד ןופ רעדילגטימ עטלייצעג ענעבילב
 -שידיי א ,טסידנוב רעיירטעג ַא ,רענָאיצולָאװער רעקירָאיגנַאל

 יד ןופ רענייא קעװַא זיא סע .רעוט-רוטלוק רעכעלטפַאשלעזעג

 -יטסניא-רוטלוק יד ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ;עטצעל
 .וָאכָאטסנעשט ןשידיי םענעזעוועג םעניא סעיצוט

 גנַאל םיא ןלעװ טּפַאשביל ןוא גנוטכַא רעטסערג רעד טימ

 רעד ןופ ןדיי םתס ןוא ןטסידנוב ענעבילבעגנבעל יד ןעקנעדעג

 ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש

 !קנעדנָא ןייז דובכ

 ש טיווָאנָאסַאס קחצי

 -נעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיוװָאנָאסמַאס קחצי

 ,עכעלגעמרַאפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןרעטלע ענייז .ווָאכָאטס

 ַא ןופ רערעל ַא ןעוװעג גנַאל ןרָאי זיא רענייז רעטָאפ רעד

 ןשיוװצ טנכערעג ךיז ןוא ,רעדניק עשידיי רַאפ לוש רעטַאווירּפ

 שטיװָאנָאסמַאס קחצי .טָאטש ןיא םיטַאבעלַאב עטסנעעזעגנָא יד

 -רַאפ ךיז טייצ עסיוועג ַא ןוא גנידליב עיזַאנמיג טַאהעג טָאה

 ענענַאטשעגקירוצ ןטיירגוצ ןוא סעיצקעל ןבעג טימ ןעמונ

 רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא רע .סנעמַאזקע ערעייז וצ רעדניק

 -טלעוו רעד טימ טנַאקַאב ןעוועג ןוא טנעיילעג ליפ רעייז ,רוחב

 רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד טימ טּפיוהרעביא ןוא ,רעכעל

 ,רוטַארעטיל

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ סקואו םעד טימ

 רעביירש םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןוא ,ווָאכָאטסנעשט

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז שטיװָאנָאסמַאס קחצי טָאה תורוש יד ןופ

 עשירעביירש ןזיװעגסױרַא טָאה רע .1922 רָאי ןיא ,"דנוב ;

 יד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה דנוב רעד ןעוו ,ןטייקיאעפ

 רעד עכלעוו ןופ ?גנוטייצ-רעטעברַאק ,גנוטייצ עכעלטנכעוו

 ,1923 ,רַאורבעפ ןט-20 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע

 ןדעי ןיא ןוא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ריא ןרָאװעג רע זיא

 ענעדיישרַאפ ףיוא ,לקיטרַא ןַא סנייז טַאהעג רע טָאה רעמונ

 .סעמעט-רוטלוק ןוא ,עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ-ןײמעגלַא

 סעמעט ענעדיישרַאפ ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע

 ךיוא טָאה רע .ןעגניטימ-יײטרַאּפ יד ףיוא ןטָארטעגסױרַא ןוא

 ןוא ?רעירַאטעלָארּפ רעד, טפייושטייצ רעד ןיא טעברַאעגטימ

 רעװָאקירטעיּפ יד ןיא רעוט-לוש ןוא רערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 -ַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ ןלוש עכעלטלעוו

 זיא "דנוב , רעד ואוו ,(יקסלַאנובירט) ווָאקירטעיּפ ןיא .עיצַאזינ

 זיא ,טָאטש ןיא סעיצַאזינַאגרָא עטסקרַאטש יד ןופ ענייא ןעוועג

 עכלעוו טימ ןטיבעג עטגייווצרַאפ עלַא ףיוא קיטעט ןעוועג רע

 רעטעּפש זיא שטיװָאנָאסמַאס .טריפעגנָא טָאה "דנוב; רעד

 טימ טריפעגנָא ןוא ,"דנוב, ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועג

 עקיטכיוו רָאג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עיצקַארפ רעשידנוב רעד

 רעטעברַאטימ רעד ןעוועג וליפַא זיא רע .טַארטָאטש ןיא עלָאר
 טײהרעמ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצקַארפ רעש.ס.ּפ.ּפ רעד ןופ
 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד טימ טריפעגנָא ןוא טַארטָאטש ןיא
 רַאטערקעס רעד ןרָאװעג שטיװָאנָאסמַאס זיא רעטעּפש .טָאטש

 א

 שטיװָאנָאסאס קחצי

 ךיױא זיא רע .טַארטסיגַאמ רעװָאקירטעיּפ ןופ םוידיזערּכ ןֹופ

 "גנוטייצ-סקלָאפ; רעשידנוב רעד ןופ רעטעברַאטימ  ַא ןרָאװעג

 םענײמעגלַא ןופ ןעלקיטרַא ןבירשעג טפָא רעייז ןוא עשרַאװ ןיא

 טָאטש רעד ןיא ןבעל ןגעוו סעיצנעדנָאּפסערָאק ןוא רעטקַארַאכ

 .ןסעצָארּפ עקיטכיוו ענעדשיישרַאפ ןופ ןבירשעג ןוא ,וװָאקירטעיּפ

 ַא ןעועג זיא ווָאקירטעיּפ) ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןענייז סָאװ

 דילגטימ ַא ןעועג ךיוא זיא שטיװָאנָאסמַאס .(טכירעג-זיירק

 .ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ טַאר-ײטרַאּפ ןלַארטנעצ ןופ

 שטיװָאנָאסמַאס טָאה טַאר-ײטרַאּפ ןופ ןעגנווציז יד ףיוא

 סעיסוקסיד עכעלטפַאשנדײל .,עסייה יד ןיא ןעמונעגלײטנַא

 ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארפ עשיטילָאּפ ןוא עשיגָאלָאעדיא םורָא

 סעיצקַארפ ןיא טלייטעצ םיא ןוא דנוב ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאוװ

 ירַאפ רעד ןעוװעג רע זיא ,רעבָא קידנעטש .ןעגנוטכיר ןוא

 ןבָאה סָאװ ,עינילטכיר רעד ןופ רעציטשרעטנוא ןוא רעקידייט
 יד .רעטלַא רָאטקיו ןוא ךילרע קירנעה ח"ח יד ןטָארטרַאפ
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 ענייז ןיא טגנערבעגסױרַא רע טָאה ענייז גנולעטש עבלעז

 ןוא ?גנוטייצ-סקלָאפ ,"גנוטייצ-רעטעברַא; רעד ןיא ןעלקיטרַא

 ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,?רקיא-רעווָאקירטעיּפ,

 טימ טַאהעג הנותח שטיוָאנָאסמַאס טָאה ,1928 רָאי ןיא

 רעװָאקירטעיּפ יד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג זיא סָאװ ,סעקשומ היח

 רָאג ןעוועג זיא ווָאקירטעיּפ ןיא טעברַא ריא .ןלוש עכעלטלעוו

 .שממ םזַאיװטנע טימ טריפעגסיוא טָאה יז סָאװ ,ךיירגלָאפרעד

 טָאה ,1942 ןיא ,םזילַאדנַאװ-יצַאנ ןופ ךורבסיוא ןתעב

 ןבעגוצּפָא טמיטשעגניא טשינ סעקשומ-שטיוװָאנָאסמַאס היח

 ןטנעגילעטניא םענעגיצרעד טוג ,םענייש ןקירָאי 10 ריא

 ריא ןעניוועג וצ ידכ ,רעייפ ןיא ןפרַאװ וצ ןוז ןקידרעביוצלופ

 רעגנוי ַא יו .ןעמוקעגמוא יז זיא ןוז ריא טימ ןעמַאזוצ .ןבעל

 ..ןרָאװעג טנערברַאפ יז זיא םיוב

 רעה רעשירָאטסיה רעד תעב זיא שטיװָאנַאסמַאס קחצי

 ןופ שארב ןענַאטשעג ,ןטסידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,טפַאש

 -רעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג קיטייצכיילג ןוא ָאטעג ןשידיי

 .סערַא רע זיא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .גנוגעווַאב רעשידרע

 ןעגנילעג רעבָא זיא םיא ,"ָאּפַאטסעג, רעד ךרוד ןרָאװעג טריט

 קיטעט ןעוועג טייצ עגנַאל ַא רע זיא ךָאנרעד .ןעװעטַאר וצ ךיז

 ןשידרערעטנוא ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ ַא יו ,עשרַאװ ןיא

 טימ טקַאטנַאק ןיא ןענַאטשעג ךיוא זיא רע .ןליוּפ ןיא "דנוב;

 -יַנַאגרֶא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעװָאכָאטסנעשט רעד

 ,"דנוב, ןופ ןבַאגסיױא עשידרערעטנוא יד טריגַאדער ןוא עיצַאז

 יד ןיא ןשינעבעלרעביא ערעווש יד ףיוא קידנעקוק טשינ

 שיזיפ םיא טָאה סָאװ ,ןרָאי עיצַאּפוקָא עשירעלטיה עשיגַארט

 ןזָאלרַאפ ןגעוו טכַארטעג טשינ שטיוװָאנָאסמַאס טָאה ,ןכָארבעצ

 .ןבעל שידיי ןופ ןייש ַא ןזיוװַאב ךָאנ ךיז טָאה סע ןמז-לכ ןלױּפ

 טייקיטעט רעשידנוב רעד טימ ןבעגעגּפָא רעטייוו ךיז טָאה רע

 ,"ךנוב, ןופ. ק .צ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ;ןטיבעג עלַא ףיוא

 רָאנ יו גנַאל ױזַא "ודנוב סָאלג; ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג

 -יירפ יד טַאהעג ןבָאה "ודנוב סָאלג, ןוא "גנוטייצ-סקלָאפ,, יד

 .ןעניישרעד וצ טייה

 "גנוקינייארַאפש רענעגנואווצעגפיורַא רעקיטסייג רעד ךָאנ

 -ָאסמַאס טָאה (ןטסינומָאק) ,ר.ּפּפ רעשידיי רעד טימ דנוב ןופ

 רעד ןופ ןסולשַאב יד ןפרַאװרעטנוא ךיז טזומעג שטיווָאנ

 -סקלָאפ, רעד ןיא טעברַאעגטימ ,ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ שרמולכ
 עלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו ןבירשעג ןוא ,.ר.ּפ.ּפ רעד ןופ "עמיטש
 ,ןגַארפ עשיטילָאּפ

 רעד טָאה ןטסינומָאק יד ןופ ןַאּפש ןיא ןייג ןייז בילוצ

 סלַא ,רעבָא רימ רַאפ .טיוט ןקיטייצירפ ןייז ןגיוושרַאפ "דנוב ,

 רעוװש רימ זיא ןָא טנגוי רעטספייר רעזדנוא ןופ רבח רעטוג

 זיא'ס .םיא ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ סעּפע שטָאכ ןגָאז וצ שינ

 לקיטרַא סשטיוורוה .ש ןופ לייט ַא שטָאכ ןריטיצ וצ יאדכ

 ןיא טקורדעג ,שטיװָאנָאסמַאס רבח ןופ רבק ןשירפ ןפיוא;

 ,1956 רעבמעצעד ןופ (116) 12 רעמונ "ןטפירש עשידיי יד

 ,טייקילעפוצ ןייק טשינ זיא'ס, ;ןלױּפ ןיא טניישרעד סָאװ

 .רעסיוא ןַא ןיא ןברָאטשעג זיא ,(שטיוװָאנָאסָאמַאס) רע סָאװ

 ןדעי ןופ ןעוו ,דָאירעּפ ןטריצילּפמָאק ןוא ןרעווש ךעלנייוועג

 וצ ידכב ,גנוגנערטשנא עכעלרעניא עסיורג ַא ךיז טרעדָאפ

 ןגַארפ עכעלנייפ ףױא רעפטנע ןקיטכיר ַא ןבעג ןוואוורפ

 גָאט ןדעי ןכַאמ וצ שממ טגניווצ ןבעל סָאד ןעוו ,תוקפס ןוא

 ".ןסיוועג םענעגייא ןיא גנונכערּפָא עלַארענעג ַא

 ןביוהעגנַא ןעמ טָאה טיוט ןייז רַאפ קירוצ רָאי ייווצ טימ

 טָאה רע ןוא טיײהעגנַאגרַאפ סעשטיוָאנָאסמַאס ןיא ןרעטשינ

 לָאטיּפש ַא ןיא טריפעגּפָא םיא טָאה ןעמ ,קַאש ַא ןעמוקַאב

 ןיש רע טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא עקנַארק-ןוורענ רַאפ

 עשיטסינומָאק יד טָאה םעד ןגעוו .ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ

 זיא שטיװָאנָאסמַאס .עסערּפ רעייז ןיא ןדלָאמעג טשינ עסערּפ

 ,ןלױּפ ןיא םזינומָאק ןופ תונברק יד ןופ רענייא

 רעד ןופ קעװַא קיטייצירפ זיא שטיװָאנָאסמַאס קחצי ,ָאי

 ןבעג וצ תוקפס טימ, רעקנַארק ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא טלעוו

 ןבָאה סָאװ ,"ןגַארּפ עכעלטנייפ יד ףיוא רעפטנע ןקיטכיר ַא

 -עג ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב ערעדנַא עלַא ןוא םיא טשרעהַאב

 -ָאטסנעשט עלַא .הביבס רעדמערפ רעד ןיא ןליוּפ ןיא ןבילב

 ןקנעדעג ,רעװָאכָאטסנעשט טשינ ךיוא ןוא ,ןטסידנוב רעווָאכ

 -יירש ,רעוט ןשידנוב ןטנעגילעטניא םעד ןשטיװָאנָאסמַאס טוג

 רעריפ ַא ןייז וצ טּפטשעג טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעב

 ןוא טסילַאיצָאס רעטוג ַא ןעועג זיא רע .רעזייוו-געוו ןוא

 ןקנעדעג םיא רימ ןלעוװ ןכלעזַא סלַא ןוא .דיי רעכעלטלעוו

 ,1957 טסוגױא !קנעדנָא ןייז דובכ

 החפשמ ןייז ןוא קנַארפ לאומש

 -רעד ,"רעוויר טסיא ןוא עטרַאװ ןכייט יד ייב , ךוב ןיימ ןיא

 -עג ךיז ןבָאה ,ךוב ןופ דלעה םעד ,ןפסוי טימ זַא ,ךיא לייצ

 ןייז בילוצ ךעלביטש:םידיסח רעשּפסאר ןופ רעדניק עלַא טרבח

 יד ןופ רענייא .הרות תחמש ןדעי "קַאזָאק, ַא ןצנַאט םענייש

 םגה ,ןפסוי וצ טּפעלקעג טָאה סָאװ ,לאומש ןעוועג זיא םירבח

 .ןפסוי ןופ "ןדמל, רעמ ןעוועג זיא רע

 -על יד ןשיוװצ ָאטשינ רעמ זיא לאומש רעטנָאמרעד רעד

 רעוו ןוא .קנַארפ לאומש ןעוועג זיא ןעמָאנ רעלופ ןייז .עקידעב

 לאומש טנעקעג טשינ טָאה טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ

 ? ןקנַארפ

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ײרעלַאג רעכיירנברַאפ רעד ןיא

 -ןַאליפ ,םידמלמ ,םינזח ,םיאיבר לָאצ עשּפיה ַא ןעוועג ןענייז ,ןדיי

 עשיטילָאּפ ענידיישרַאפ ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןּפָארט

ֹּ 

 טעוװ ןעמ ןוא ןבירשעג ןיֹוש טָאה ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןעײטרַאּפ

 ןעמ זַא ,טנידרַאפ רשכ סע ןבָאה ייז ןוא .ןביירש ,אמתסמ .,ךָאנ

 .ןסעגרַאפ טשינ לענש ױזַא ייז לָאז

 ןשטנעמ ערעלוּפָאּפ ןוא עקיטרַאנגייא עקיזָאד יד ןופ רענייא

 ,קנַארפ לאומש ןעוועג ןיא ,ווָאכָאטסנעשט ןקילָאמַא םעד ןיא

 זיא סָאװ ןוא .טנעקעג םיא ןבָאה טָאטש ןיא טייק ןוא דניק

 -רעטעברַא ןַא ,רָאיטקַא ןַא ןעועג זיא רע ?רעדנואוו רעד

 רעד ןופ רָאטקַאדער ַא ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ,רעריפ
 .וָאכָאטסנעשט ןיא גנוטייצ רעשידיי

 טימ ןטעברַא וצ ןעמַאזוצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא גנַאלנרָאי
 ןקיליײה ןיימ רַאפ ,רעבירעד ,טלַאה ךיא ןוא ,ןקנַארפ לאומש

 .החּפשמ ןייז ןוא םיא ןגעוו תויטרּפב ןלייצרעד וצ בוח

 -סורט ןופ טמַאטשעג טָאה ,ריאמ עשטיא ,רעטָאפ סלאומש
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 ןוז רעד ןעוועג זיא רע .ווָאכָאטסנעשט ןופ ליימ יירד ,קסַאלָאק

 טָאה ,סלאומש עמַאמ יד ןוא קסַאלָאקסורט ןופ טחוש השמ ןופ

 יז .וָאכָאטסנעשט ןופ טמַאטשעג טָאה ןוא היח עטלַא ןסייהעג

 קיזייא קחצי דמלמ ןטסואווַאב םעד ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא

 רענעי ןיא ."עזרימ קיזייא, ןפורעג םיא טָאה ןעמ .שטיווָאקרעב

 רעד ןיא ןענעװַאד טגעלפ דיי רעשיטַאבעלַאב ַא רָאנ ןעוו ,טייצ

 שוריּפ ןעק רע זַא ןזיועג ןוא דומע ןרַאפ לוש רעשיטָאטש

 קיזייא ייב טנרעלעג יאדווַא טָאה רע? :ןגָאז ןעמ טגעלפ ,תולימה

 !"עזרימ

 ףיוא זיוה-השורי ַא ןיא זנניואוועג טָאה קנַארפ החּפשמ יד

 טגָאמרַאפ טָאה ןזיוה סָאד ,59 סַאג (רעּפעט) רעקסָאצראג רעד

 ַא ןעיובוצ טזָאלעג ריאמ עשטיא טָאה רעטעּפש .ןבוטש ריפ

 ןופ תונכש ןיא .ןבוטש 20 טגָאמרַאפ טָאה סָאװ זיוה רעסערג

 םעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ זיוה סָאד ןענופעג ךיז טָאה זיוה םעד

 ,אטעג שניילק יד ןרידיווקיל ןכָאנ .יקסוװוָאכָאטסנעשט ןעמָאל

 (רעּפעט) עקסָאצראג רעד ןופ רעזייה עלַא טעמכ יוװ םעד ךָאנ ןוא

 -- .ןטסירעלטיה עשישטייד יד כרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא סַאג

 ,ץנַאג ןבילבעג ,סנ יּפ לע ,רעזייה ייווצ עטנָאמרעדנביוא יד ןענייז

 ,רעדעל עיור ןופ רחוס ַא ןעוועג זיא קנַארּפ ריאמ עשטיא
 ,לביטש-םידיסח רעשזּפסָאר םעד ןופ .ךעלכעלעפ ןוא גרַאװכיױר

 זיוה סקנַארפ ריאמ עשטיא ןיא טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא סָאװ

 ,רעטָאפ ןיימ טימ ןענעװַאד זייוולגניי געלפ ךיא ןכלעוו ןיא ןוא

 -םוי יד ןורכז ןיא ןבילבעג סרעדנוזַאב רימ ןענייז -- ,ה"ע

 -רַאפ רימ זיא רעבָא ןטסקרַאטש םוצ .תוליפת-ילעב עקידבוט

 עשטיא 'ר .ןענעװַאד ענייש סריאמ עשטיא 'ר ןורכז ןיא ןבילב

 ןיא עקלויל ַא טימ קידנעטש ןוא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא ריאמ

 טימ ןריאמ עשטיא וצ ןקוקפיורַא ןגעלפ םידיסח יד .ליומ

 -פיוא טפָא עבט ַא טַאהעג טָאה ריאמ עשטיא !ץרא ךרד סיורג

 קילב ןגנערטש טשרמולכ ַא טימ ןוא ,ןרעטש םעד ןבייהוצ

 רעד טָאה ,ךעלגניי ,זדנוא ייב .גרַאװניײלק זדנוא ןענעגעגַאב

 רימ .רעטכעלעג ךיוה ַא ןפורעגסיורַא רענייז קוק רעקיזָאד

 םיא רַאפ ןכַאמ ןוא םיא ןופ ןקורּפָא ךיילג רעבָא ךיז ןגעלפ

 קוק רעד טָאה רעדניק לייט ַא ףיוא .ןייגוצכרוד געוו םעד יירפ

 רַאפ בָאה ךיא .דֹחּפ ַא ןפורעגסױרַא ,רענייז גנַאג רעד ןוא

 :לַאפ ןדנעגלָאפ בילוצ טַאהעג ארומ קרַאטש ןריאמ עשטיא

 סָאװ ,לסָאי ,רענייז ןוז רעטסטלע רעד ןעוו ,קנעדעג ךיא
 -עג טימ רוחב רענעסקַאװרעד ַא ןעוועג טלָאמַאד ןיוש זיא
 ,טכרָאהעג טינ סעּפע םענייז ןטַאט םעד טָאה ,תואּפ עטלזיירק
 ןעלסָאי זיא ןָאצ ַא זַא ,שטַאּפ ַא םיא ןופ ןעמוקַאב רע טָאה
 וצ ןעוועג גנערטש רעייז זיא ריאמ עשטיא ,ָאי .ןלַאפעגסױרַא
 דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא שממ טָאה רע ןעמעוו ףיוא רעדניק ענייז
 !ייז ףיוא קוק ןזיולב ןייא טימ

 ןיא ןבילבעג קרַאטש רימ ןענייז ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ
 זיא לסָאי .לאומש ןוא לסָאי ,ןיז ייוצ סריאמ עשטיא ןורכז

 רעטלע ךס ַא ןעוועג זיא רע .רוחב-הבישי ַא ,רענרעל ַא ןעוועג
 .סנטייוורעדנופ םיא ןופ ןעוועג רַאפרעד ןיב ךיא ןוא ,רימ ןופ
 רוחב-הבישי םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא םיא ךיא עז טנייה
 טלעװ רעד ןופ קעװַא זיא לסָאי ."קוביד, סיקסנַא .ש ןיא ,ןנח
 ןוא .1919 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע .רָאי 32 ןופ רעטלע ןיא
 ַא ןעוועג טיוט רעקיטייצירפ ןייז זיא קנַארפ החּפשז רעד רַאפ
 ,םידיסח רעשזּפסאר יד ןופ הביבס רעד ןיא .עידעגַארט עסיורג
 םעד קנַארפ לסָאי ןופ טוט םעד טרעױדַאב קרַאטש ןעמ טָאה

 .יולע

 סָאװ ,עלהשמ לארשי ,שרוי ַא ןזָאלעגרעביא טָאה לסָאי

 .טייקשיולע סרעטָאפ םעד ןזיועגסױרַא דניק סלַא ןיוש טָאה

 ,ןוז רעטסטלע רעד .רעדניק יירד טַאהעג טָאה לסָאי

 -עג ןיילק ןעוועג זיא ,1908 רָאי ןיא ןריובעג ,עלהשמ לארשי

 ַא רַאפ טמשעג טָאה רע .טנוזעג ןיא רעכַאװש ַא ןוא ןסקַאװ

 ,רָאי 6 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו .ןורכז ןקידלַאװעג ַא טימ לגניי

 רע זַא ,םיא ןופ טסואוועג ןיוש ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעמ טָאה

 רעד טול חול ןשידיי ןופ געט יד ןענעכערסיוא יונעג ןעק

 -נָא םיא טָאה'מ ןעוו וליפַא ,רַאדנעלַאק ןשידיי-טינ ןופ עטַאד

 ַא ,טנעקעג לענש טָאה רע ...קירוצ ןרָאי ןופ עטַאד ַא ןבעגעג
 ןעוועג זיא ןעוו; :עגַארּפ רעד ףיוא ךיילג ןרעפטנע ,רעגייטש

 ךעלטקניּפ טָאה רע .7?קירוצ רָאי 54 טימ ,ןסינ ןיא גָאט 0

 .ןעוועג זיא סָאד ךָאװו רעד ןיא גָאט רעכלעוו וליפַא טרעפטנעעג

 טעטױויטַאלער סנייטשנייא טייטשרַאפ רע זַא ,טסעומשעג טָאה'מ

 ,המח יוקיל סיוא טלַאפ סע ןעוו טסואוועג טָאה רע ןוא ,עירָאעט

 -נַאליפ רעד .ןטענַאלּפ יד ןגעוו טדערעג רדסכ ןוא ,הנבל יוקיל

 -ערעטניארַאפ םיא טימ ךיז טָאה ,דלעפסוקרַאמ קירנעה ,ּפָארט

 "דומלת רעשיטָאטש רעד ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,טריס

 -יבַאר ַא ןיא ןקישקעװַא טלָאװעג םיא טָאה דלעפסוקרַאמ .הרות

 -רעניבַאר ַא ןסקַאװסיױא לָאז רע ,דנַאלשטיײד ןיא לוש-רענ

 םוצ טריפעגקעוװוַא ןַאד םיא טָאה ,השמ רעטעפ רעד .ףָאסָאליפ

 ,ןשטנעב םיא לָאז רע ,סַאג רעװעשרַאו רעד ףיוא ,ןיבר רעצליּפ

 .םיא רעביא הטילש ןייק ןבָאה טינ ןלָאז ןדיי עשייוג יד זַא

 עטַאט רעד ןעוו ,רָאי 10 ןעוועג טלַא זיא עלהשמ לארשי

 רעד וצ זיב זיא השמ לארשי .ןברָאטשעג זיא ,לסָאי ,רענייז
 ןענעייל ןוא ןענרעל ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג קידנעטש הנותח

 -עג טָאה רע .טנַאה רעד וצ ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ךוב סעדעי

 ףיוא סרעפטנע ענעגנולעג ענייז רַאפ ןזיירּפ טפָא רעייז ןענואוו

 -עג זיא רע .ךַאש ןליּפש םייב רעדָא ןשינעטער ענעדיישרַאפ

 ןלױּפ ץנַאג ןיא רעליּפש-ךַאש עטסעב יד ןופ רענייא ןעוו

 -זייּפש ַא טַאהעג ,םערָא טַאהעג הנותח טָאה השמ לארשי

 -- רעדניק 3 ןופ עטַאט ַא ןעוועג .סַאג עװָאטסָאמ ףיוא לבלעוועג

 עשישטייד יד ןופ עיצקַא רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .ךעלדיימ

 ,החּפשמ עצנַאג יד ןוא ,רע .סרעדרעמ

 צ+ + +

 ַא ,עליטש א ןעוועג זיא ,היח עטלַא ,בייוו סריאמ עשטיא

 ןיימ וצ ךעלנע סקואוו ןטיול ,ענעסקַאװעג-קירעדינ ַא ,עקיאור

 ןיא ןעמַאזוצ ןסעזעג ,טרבחעג עקַאט ךיז ןבָאה ייז .לטיג ,עמַאמ

 רעד ןיא ךָאנרעד ,לביטש:-םידיסח ןופ גנולײטּפָא-רעבייוו רעד

 ,רעבייוו עּפורג ַא ךיז םורַא טַאהעג דימת ייז ןבָאה לוש רטטלע

 ןוא םיתבש יד ןיא ןענעװַאד רעייז טגָאזעגכָאנ ןבָאה עכלעוו

 ןריובעג טָאה היח עטלַא ענעדײשַאב ןוא עליטש יד .םיבוט-םוי

 ךָאנ רעטייווצ רעד ,לאומש .רעטכעט 2 ןוא ןיז 7 -- רעדניק 9

 ,1891 רָאי ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ןעלסָאי

 ןיא .1931 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא קנַארפ ריאמ עשטיא

 ,רָאי 76 ןופ רעטלע ןיא -- היח עטלַא .רָאי 62 ןופ רעטלע

 ַא ןטלַאהַאבסיױא ןעוועג זיא יז ואוו ,ָאטעג רעניילק רעד ןיא
 רעד ףיוא לארשי רבק וצ ןעמוקעג זיא היח עטלַא .טייצ עסיוועג

 טנזיוט 4 ןופ רבק-רעדורב רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,סַאג עוװַאק

 ,םישודק-ןדיי עטעדרַאמרעד
 זיא ,שרעה םייח :יװ סריאמ עשטיא רעדניק ערעדנַא יד

 ,רָאי ןייא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ןברָאטשעג
 ןברָאטשעג זיא ןוא ביל ַא יװ קרַאטש ןעוועג זיא ,בייל

 -נייא םייב ץלָאה סָאד ןעמענפיונוצ םייב .רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא
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 רע טָאה ,עמערָא יד ןשיווצ ןלייטרַאפ וצ ,זיוה עטלַא סָאד ןגייל

 רע זיא םעד ןופ ןוא לגָאנ ןטעטסָארַאפ ַא טימ ןכָאטשעצ ךיז

 ,1905 רָאי ןיא ,תועובש גָאט ןט2 םעד ןברָאטשעג

 ןטָארעג .1916 רָאי ןיא ןילרעב ןייק ןרָאפעג זיא ,םהרבא

 ןילרעב ןיא ןעוועג .עטַאט רעד יװ ןדמל ַא ןעוועג ,ןטַאט ןיֵא

 טינ זיא -- ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ -- רעטייוו ,1942 זיב

 ,טסואווַאב

 ןריאמ עשטיא ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא ךעלגניי ףניפ ךָאנ

 ןופ םיכרד יד ןיא ןעגנַאגעג זיא עכלעוו ,לגייפ רעטכָאט יד

 ,רעטכָאט עטייווצ ַא .1922 ןיא עדַאנַאק ןייק קעװַא זיא ,ןלאומש

 יז .ענעדײשַאב ַא ,עקידוועמעש ַא ,עליטש ַא ןעוועג זיא ,רתסא

 -עגמוא זיא יז .שטיווָאנעשרעג לאיחי רַאפ טַאהעג הנותח טָאה

 ,רעדניק 2 ןוא ןַאמ ,החּפשמ רעד טימ ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעמוק

 ,1943 ,ינוי ןט26 םעד

 קעװַא זיא רע .רדח ןיא טנרעלעג קיצניװ טָאה ,שירעב

 טָאה רע .רעטעברַא-רעלשיט ַא סלַא עלוש רעקרעװדנַאה ַא ןיא

 ַא ןריובעג ןבָאה ייז .ןרַאגלעמַאק עלעכַאנ טימ טַאהעג הנותח

 ןענייז ייז .ריאמ עשטיא ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןוא עלעגניי

 ,1943 רָאי ןיא ָאטעג רעניילק רעד ןרידיווקיל םייב ןעמוקעגמוא

 ,רעדירב יד ןפָארטעג ךיז ןבָאה ,1945 ,רַאונַאי ןט20 םעד

 ןרָאװעג טײרפַאב ןענייז ייז .דלַאװנעכוב ןיא ,שירעב ןוא השמ

 ,1945 ,לירּפַא ןט11 םעד .,דלַאװנעכוב ןיא

 ףיוא טײהקנַארק רערעװש ַא ךָאנ ,זיא ,רעבָא ,שירעב

 ןט11 םעד ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ םישדח 2 ןברָאטשעג .,סופיט

 ,1945 ,ינוי

 םעד ,ןדייז ןכָאנ ,עילימַאפ רעד ןופ רעטסגניי רעד ,השמ

 רעד ןיא ןטַאט םעד ןפלָאהעגטימ טָאה ,טחוש רעקסַאלָאקסירט

 רעטעּפש .זעיגילער רעייז ןעוועג רָאי 20 זיב זיא רע .הסנרּפ

 .רעכיב ןענעייל ןעמונעג

 זיא ןַאמרעטסעב םייה רעד ןופ ,הקבר ,יורפ עטשרע ןייז

 .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 -נייה םייב ןבעל ,קנַארפ החּפשמ רעד ןיא רעדניק 9 יד ןופ

 ,ָאטנָארָאט ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,לגייפ רעטכָאט יד -- גָאט ןקיט

 טָאה סָאװ ,השמ ,ןוז רעטסגניי רעד ןוא ,1922 רָאי ןיא ,עדַאנַאק

 -ישטייד רעד ןופ תורצ עלַא טבעלעגרעביא ןוא טכַאמעגכרוד

 -נעשט ןיא המחלמ:-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב טפַאשרעה רעש

 רעטעּפש זיא ןוא ,וָאקַאר-גַאסַאה רעגַאל םעד ןיא ,ווָאכָאטס

 רע .דלַאװנעכוב רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןרָאװעג טײרפַאב

 1945 ףוס וװָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ ןטרָאד ןופ זיא

 רעטסעװש ןייז קנַאדַא ןעמוקעג רע זיא 1948 רָאי ןיא ןוא

 ריא -- ,לגייפ ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ָאטנָארָאט ןייק ,לדייא

 השמ .וָאכָאטסנעשט ןופ ,ױדנַאל ןעוועג זיא ןעמָאנ רעשלדיימ

 ,ףילער רעװָאכָאטסנעשט םעד ןיא קיטעט זיא ,רעטעברַא ןַא זיא
 .טנגעגמוא ןוא ָאטנָארָאט ןיא ןייארַאפ ספליה

 ןטכַאמעגכרוד םעד וצ ןרעקמוא קירוצ ךיז רימ ןלעװ טציא

 --- ,קנַארפ החּפשמ רעד ןופ ןשטנעמ ןטסלופרילָאק םעד ןופ ןבעל

 ,לאומש רבח ןיימ וצ

 -נואוו יד ,"געוו ןיימ ףיוא ןשטנעמ,, טנייה ןעייל ךיא ןעוו

 ךיא ןָאמרעד ,סיוװעשַאב .י ןופ ןטלַאטשעג ענעלָאמעג ךעלרעד

 םיא טָאה סָאװ ,היח עטלַא ,עמַאמ סלאומש רבח ןיימ ןָא ךיז

 :ןקחצי עמַאמ יד יו טקנוּפ טגיוורַאפ רעכיז

 ,עליבר ַא ןייז טעװו לאומש

 .עליבר ַא ןייז טעוו לאומש

 .עליבר ַא ןייז טעוװ לאומש

 ? געווסנבעל ןייז ןעזעגסיוא רעבָא טָאה יו

 -םידיסח רעשזּפסאר םעד טימ טדיישעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,טלעוו רעשייוג רעד וצ רעטצנעפ ַא ןכוז ןביוהעגנָא ןוא לביטש

 "יא ןלאומש טימ טפַאשרבח ןיימ זיא ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ

 -עד ךימ טָאה לאומש .רָאי עכעלטע ףיוא ןרָאװעג ןסירעגרעב

 ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש טשרע .טעצַאפ ַא יו טכַארטַאב טלָאמ

 רענעפורעגױזַא רעד ןופ טייצ רעד ןיא -- טנגעגַאב רעדיוו

 טָאה לאומש .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עכָאּפע-סנַאסענער

 ןלירב ןגָארטעג ןוא רעדיילק עצרוק ןגָארטעג טלָאמעד

 ןוא ,סקואו ןכיוה טינ ןופ ,רערַאד ַא ןעוועג זיא לאומש

 זיא רימ סָאװ טייצ רעד ןיא .טלקישעג םיא ייב טָאה גיוא ןייא

 -רַאעג רע טָאה ,ןלאומש ןופ טרעטייוורעד ןייז וצ ןעמוקעגסיוא

 -עלָארּפ ַא ןרָאװעג זיא רע .גיײצליּפש ןופ קירבַאפ ַא ןיא טעב

 טקעטשעגנָא לענש רעייז ךיז רע טָאה ןרָאי ענעי ןיא .רעירַאט

 -עג זיא רע .ןעעדיא עשירַאטעלָארּפ עטײרּפשרַאפ-ןַאד יד טימ

 עשזריב-רעטעברַא רעד ףיוא רעייגטימ רעקידנעטש  ַא ןרָאװ

 -טנַא זיא סע ןעוו טשרע .עיצַאזינַאגרָא רעשיסע-סע רעד ןופ

 ןיימ זיא ,"אריל,; יד ,"טפַאשלעזעג עשירַארעטיל, יד ןענַאטש

 -טנַא ךיז טָאה סע .ןרָאװעג טיײנַאב ןלאומש טימ טפַאשרבח

 -ָאמ ןענעיילרָאפ ,ןרימַאלקעד וצ טייקיאעפ יד םיא ייב טקעלּפ

 -עגנָא רע טָאה זייווכעלסיב .רעדיל עשידיי ןעגניז ןוא ןגָאלָאנ

 -יל עכעלטנפע עטנדרָאעגנייא-טפָא יד ףיוא ןטערטוצפיוא ןביוה

 ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה רע .ןעגנומענרעטנוא עשירַארעט

 םהרבא קידנריגָאלָאנָאמ רעדָא קידנרימַאלקעד ,םלוע ןטיירב םייב

 רָאג .ערעדנַא ןוא "רוכיש לקייח; ,"הריבע יד, סעקרָאיװעװ

 -עטיל יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןעוועג ןענייז קידנשַאררעביא

 םעד טימ ןעמוקעג לָאמניײא זיא לאומש ןעוו --- ,ןטנװָא עשירַאר

 .ל ,י ןופ "ןלטב רענעגושמ רעד; ןענעייל ליוו רע זַא ,גנַאלרַאפ

 ןענייז עלַא ןוא ,עיציטיּפער ַא םיא טימ טכַאמעג טָאה ןעמ .ץרּפ

 סעצרּפ ןעמענַאב ןוא ןענעייל ןטוג ןייז ןופ טפעלּפעג ןעוועג

 ,גנולייצרעד רעטמירַאב

 ףיוא ,םירג ןיא ,"ןלטב רענעגושמ, סלַא טירטסױרַא ןייז

 ַא טכַאמעג טָאה ,גנומענרעטנוא רעשירַארעטיל רעכעלטנפע ןַא

 ןיא ןעמ טָאה גנַאל ןכָאװ .רערעהוצ רעטרעדנוה יד ףיוא םשור
 רע .רענעיײלרָאפ סלַא טנַאלַאט סלאומש ןגעו טדערעג טָאטש

 -עלטסניק טריפעגכרוד "ןלטב םענעגושמ, ןופ עלָאר יד טָאה

 יו ןעוועג זיא עיצקיד ןייז ,קימימ ןייז ,רוגיפ עצנַאג ןייז .שיר

 ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רע ןוא םיא רַאפ טסַאּפעגוצ

 "ןלטב םענעגושמ, םעד ןענעייל סָאד .?ןלטב םענעגושמ, ןתמא
 ןופ ןוא !וװָאכָאטסנעשט ןופ רָאיטקַא ןרַאפ טכַאמעג םיא טָאה

 ןיא ,גנומענרעטנוא עקיצנייא-ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ןָא ןַאד

 רעד ןרָאװעג זיא רע .ןקילײטַאב טינ ךיז לָאז לאומש רעכלעוו

 סָאװ ,ןטפַאשלעזעג-רעטַאעט עשירָאטַאמַא עלַא ןיא ?ןרעטש;

 ןגיוצעגוצ טָאה רע .וָאכָאטסנעשט ןיא טעדנירגעג ךיז ןבָאה

 יז ןוא ןטנוװָא עשירַארעטיל יד ןיא עכעלטנגוי ערעדנַא ךָאנ

 זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעטַאעט ןליּפש ןוא ןרימַאלקעד טנרעלעג

 ןליפַא .ןליּפש וצ ןעלָאר עטסרעווש יד ןבעגעג ןעמ טָאה ןלאומש

 שידיי ןליּפש טפָא רעייז ןגעלפ סָאװ ,סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ

 ןוא .ןלאומש ןופ טסואוועג ןבָאה ,וָאכָאטסנעשט ןיא רעטַאעט

 טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ,לַאפוצ ַא טכַאמעג ךיז טָאה'ס ןעוו

 ןלאומש ןיא ייז ןבָאה ,ןרָאיטקַא ערעייז ןופ םענייא ןטערטרַאפ

 טימ עקַאט טָאה לאומש ןוא רעטערטרַאפ ןטסעב םעד טַאהעג
 ,לָאר ןייז טליּפשעג גלָאפרעד
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 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי ייווצ

 ףיוא קידנקוק טשינ ןוא וויזירּפ םוצ ןרָאװעג ןפורעג לאומש זיא

 רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה ,ןעזסיוא םענרעזימ ןייז

 -ילימ םוצ ןרָאפּפָא סָאד .דנַאלניפ ,יקניסלעה ןייק טקישעג ןוא

 סע .גנובעלרעביא ערעווש ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא טסניד-רעט

 םירבח ,החּפשמ ןייז טימ ךיז ןדייש וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא

 -ריוו ןייז טַאהעג טָאה רע .הקבר ,עטבילעג ןייז טימ ךיוא ןוא

 ןעמַאזוצ ןליפַא ןוא ,ןרימַאלקעד טנרעלעג יז ןוא ,ריא ףיוא גנוק

 -פיוא ןַאד ןענייז סָאװ ,סרעטקַאניײא ןיא ןטָארטעגפיוא םיא טימ

 ןיא סעּפורג-ןרָאטַאמַא ענעדיישרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 ,טסניד-רעטילימ םוצ קידנעייג ךיז ןענעגעזעג םייב .טָאטש

 רעטבילעג רעד טימ ןדייש וצ ךיז ןעוועג ןטסרעװשמַא םיא זיא

 :טגָאזעג רבח א םענייז וצ טָאה רע ןוא ,רענייז

 גיוא ןַא יו ּפָא יז טיה ...ר רעביא ךיד זָאל ךיא; --

 ,"ּפָאק ןיא
 קנַארק טרָאד לאומש זיא ,רעטילימ ןיא ןענידּפָא רָאי ַא ךָאנ

 רעדנילב רעד ףיוא עיצַארעּפָא ןַא טכַאמעגכרוד ןוא ןרָאװעג

 ףיוא קלָאּפ ןופ םייה ַא ןקיש םיא ןעמ ןעק רַאפרעד ןוא ,עקשיק

 המחלמ-טלעו עטשרע יד ןכָארבעגסױא רעבָא זיא'ס .ביולרוא

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבילברַאפ ןָא ןַאד ןופ ןיוש זיא לאומש ןוא

 טָאה טסניד-רעטילימ ןופ ןעמוקקירוצ ןייז ןופ תחנ סיורג ןייק

 טשיוטנַא קרַאטש םיא טָאה עטבילעג ןייז לייוו ,טַאהעג טשינ רע

 -עג טציא זיא יז ,ןסעגרַאפ םיא טָאה יז ,"טפַאשיירט; ריא טימ

 -עג יז טָאה רעכלעוו ...מ רבח ןטסעב ןייז ןיא טבילרַאפ ןעוו

 קרַאטש סָאד טָאה לאומש .,.ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ןטיהּפָא טלָאז

 ןבעל סָאד רעבָא .טייצ עגנַאל ַא ןטילעג טָאה רע .,ןפָארטעג

 ךיז טָאה לאומש ןוא ,ןלַאפוצ ענעדיישרַאפ ןופ רעקרַאטש זיא

 זיא סָאװ טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 רעשישטייד רעד תעשב ,גָאט-וצ-גָאט ןופ רעכייר ןרָאװעג ןַאד

 ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע .גירק-טלעוו ןטשרע ןופ עיצַאּפוקָא

 -ַארעּפָאָאק יד ןיא ,רעטעברַא עשידיי רַאפ ןייארַאפ-סגנודליב

 ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,ןלוש-רעטעברַא ,ןוויט

 .סע .סע רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןַאד

 ,(ןטסילַאירָאטירעט -ןטסילַאיצָאס)

 טריּפוקַא ןעוװעג זיא וָאכָאטסנעשט סָאװ טייצ רעד רַאפ

 יד זיא ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רעטעּפש ןוא ןשטייד יד ןופ

 .טָאטש ןיא עטסקרַאטש יד ןעוועג עיצַאזינַאגרָא עשי'סע .סע
 ןטערטוצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןלאומש

 -נָאק ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטאעט ,ןעגניטימ ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא

 ןיא רעריפנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע .וװ .זַא .א ןטרעצ

 רָאיטקַא ,ןובירטסקלַאפ רעד ןרָאװעג זיא רע ,ןטפַאשרעּפרעק יד

 ןוא ןענייוו ןכַאמ ןעמעלַא טנָאקעג טָאה רע ;רעגניז-סקלָאפ ןוא

 טליּפשעג ןוא סעּפורג-ןרָאטַאמַא טריזינַאגרָא טָאה רע ,ןכַאל

 ןוא טעטש עשינכש יד ןיא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא רעטַאעט

 ןעגניטימ:-יײטרַאּפ יד ףיוא .טסילָאר-טּפיוה רעד סלַא ךעלטעטש

 רעד ןעוועג רע זיא ,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד ףיוא ךיוא ןוא
 -עג רע זיא ןטעקנַאב ןוא תוחמש ףיוא .רענדער רעטסרעלוּפָאּפ

 .רעדיל-סקלָאפ ןופ רעגניז ןוא טסירָאמוה רעד ןעוו

 ךיז ןבָאה עטקיניײיארַאפ-.סע .סע יד ןעוו ,1922 רָאי ןיא

 רעשיטסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמאה רעד טימ טקיניײיארַאפ

 םוצ ןייגרעבירַא טלָאװעג רע טָאה ,(עּפורג סרענבָארד) *ײטרַאּפ

 זיא ,קורק ףסוי .רד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,רעבָא .?דנוב;

 טָאה טרָאד ךיוא רעבָא ."עקיגנעהּפָאמוא, יד ייב ןבילבעג רע

 רע זיא טייצ עסיוועג ַא .טרָא ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ ךיז רע

 ,ןויצ-ילעופ יד וצ קעװַא רעטעּפש ןוא ,"דנוב; ןטימ ןעוועג

 -ץג זיא רע .ןעוועג טינ ןיוש רע זיא ,לָאמַא יו קיטעט רעבָא

 ,"גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט, רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװ
 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשלעזעג ןיילַא קידנביירש

 -נעשט ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַא טעמכ ןיא

 ןרָאי עטצעל יד .עכעלרעגריב ייס ,עשיטילָאּפ ייס --- ווָאכָאטס

 -נעשט, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג רע זיא ןברוח ןרַאפ

 ץצנַאג יד טליפעגסיוא ןילַא טעמכ ןוא ,"גנוטייצ רעװָאכָאטס

 -ָאנ םעד רעטנוא ןבירשעג רע טָאה ןענָאטעילעפ ענייז .גנוטייצ

 :ןעמָאנ ןרעטנוא -- ??ןעזעג סָאװא ,7?טרעהעג סָאוק -- ןעמ

 ,ןתיול

 ,ןיקסיד ןאלעל וצ טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא קנַארּפ לאומש

 -סעוװש ַא סיקסניווָאנ ףעזוי וצ :בר רעשזמָאל ןופ לקינייא ןַא

 טָאה'ס יװ ,רעטסעוװש סיקסניווָאנ וצ טשינ) רעטכָאט ַא סרעט

 -ָאק ,1958 ,רַאורבעּפ ןט11 ןופ ?סטרעוװרָאּפ, ןיא ןבעגעגרעביא

 -גסיוו ןשיליוּפ םעד ןגעוװ לקיטרַא ןייז ןיא ,רעדעצ .מ עגעל

 .(יקסניווָאנ ישזעי ,ןַאמסטפַאש

 ַא טנייה) ַאקנַאה ,רעטכָאט ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ייז ייב

 זיא יז (עשרַאװ ןיא גנוטייצ רעשיליוּפ ַא ןיא ןירעטעברַאטיֿמ

 "עג סָאװ ,החּפשמ רענעבילבעגנבעל ריא טימ טנעָאנ ןבילברַאפ

 .עדַאנַאק ןיא טציא ךיז טניפ

 לאומש טָאה ,יורפ ןייז טימ ןבעלנעמַאזוצ ךעלקילג וצ ןייק

 הנותח רע טָאה רעטעּפש .טגעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טַאהעג טינ

 יד ןופ לקינייא ןַא ,שזדָאל ןופ ,גנילרעטש ַאניבַאס טימ טַאהעג

 .וָאטסמַא ןופ סיקסלָאּפצָאנָאק

 טימ לאומש טָאה ןלױּפ ןייק שרַאמנײרַא סרעלטיה תעשב

 ָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ ןוא טעװעטַארעג ךיז ,ַאינָאס ,יורפ ןייז

 ןופ רע טָאה טרָאד .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא קעװַא ןַאד ןוא

 -עגטימ רעטעּפש ןוא עּפורט סשַאכ טימ טליּפשעגטימ גנַאפנָא

 ןיא .םיטילּפ עשידיי יד ןופ ןעגנורעדנַאװ ןוא תורצ עלַא טכַאמ

 טימ רעבָא ,וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1946 רָאי

 .רענייב-סיפ יד ןיא זָאלוקרעבוט -- טיײיהקנַארק רערעווש ַא

 םענעבילברַאפ-טשער םעד רע טניד תוחוכ ענייז עלַא טימ

 ףיוא ןטערטסױרַא םיא טעז ןעמ .ווָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי

 עלערוטלוק ערעדנַא ןיא ןוא "דנוב, ןופ ןעגנורעייפ-לבוי יד

 טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעיינ רעד ייב ןיוש ,ןעגנומענרעטנוא

 רע .ןטסלענשמַא יװ קעװַא טרָאד ןופ ליוו רע רעבָא ,ןלױוּפ ןיא

 יד ףיוא ןברַאטש טשינ ליו ךיא .,רימ טפלעה;, :טביירש

 ןטּפירקסונַאמ ןגיל בָאה ךיא .וָאכָאטסנעשט ןיימ ןופ תוברוח

 ײטשטנַא רעד ןגעוו ךוב ןייא -- רעכיב 2 ןבעגסױרַא ליװ ןוא

 עריא עלַא ןוא וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוא

 ןעגנובעלרעביא עניימ ןגעוו :ךוב עטייווצ סָאד ;ןטייקיטעט

 .דנַאלסור ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,רָאי 6 יד ןופ ךשמ ןיא

 * ,,.ןלַאירעטַאמ טימ תורצוא בָאה'כ

 -עגדנַאטשוצ טשינ רעדייל זיא סָאד סָאװ דָאש רעסיורג ַא

 ןיא בושי רעשידיי רעטּפמורשעגניא רעקיטציא רעד .ןעמוק

 "עג םיא ןבָאה ,עקירעמַא ןיא דניירפ יד ןוא ,ווָאכָאטסנעשט

 טָאה לעירעטַאמ .דנַאטשמיא ןעוועג ןענייז ייז סָאוװ טימ ןפלָאה

 ךיוא ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא טלעפעג טשינרָאג םיא

 ןייז רעבָא .טלעפעג טשינ םיא טָאה ףליה עשיניצידעמ ןייק

 יד ןופ ןעועג טשינ זיא וװָאכָאטסנעשט ןזָאלרַאפ וצ םולח

 !קעװַא טשינ ווָאכָאטסנעשט ןופ זיא רע .ןליפרעד וצ ןכַאז עטכייל

 "נַארק ַא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא לאומש



 ןט לא טשעג

 -עג טשינ ןיוש ךיז וצ זיא רע .שטנעמ רענעכָארבעצ ןוא רעק

 ןיא ןברָאטשעג רע זיא ,1947 ,רעבמעצעד ןט27 םעד .ןעמוק

 ףיוא קוק ןטצָאלגרַאפ ַא טימ ןייזטסואווַאב ןלופ םייב םירוסי

 סָאװ ,יד ייב ,עקימורַא יד ייב טנָאמעג טָאה סָאװ ,טלעוו רעד

 ,ןברַאטש טשינ ךימ טזָאל, :טעב ןטיוט ןייז ייב ןעוועג ןענייז

 ."!טלעװ רעד ןגָאז ֹוצ סָאװ ךָאנ בָאה ןוא ןבעל ךָאנ ליוו'כ;
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 ; לגיפ רעטסעװש סקנַארּפ לאומש
 יורפ ןיז ןוא םהרבא רעדורב

 ןילרעב ןיא

0 

 יי

 יי

2 

 טימ עקנַאכ רעטכָאט סקנארפ לאומש
 ןיא טציא .ביורטנייו המלש ןַאמ ריא

 ןליוּפ ,עשרַאװ

 עא
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 םיוא קנַארפ לאומש ןופ הבצמ יד ןאמרעדעפ לאפר ןוא קנַארפ לאומש
 1933 רָאי ןיא םלוע תיב רעװַאכָאטסנעשט

 קנַארפ

 רעביל ןייז ןיא ןבעל טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רע

 םעד ףיוא ןגיל וצ שטָאכ םיא זיא טרעשַאב רעבָא ,טָאטשמיײה

 -ַאב ךיז ןבָאה היוול רעד ןיא .. .םלוע-תיב רעװָאכָאטסנעשט

 -נבעל יד .וָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי ענעבילבעגנבעל עלַא טקילײט

 רעד רָאג רעביא טייזעצ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ענעבילבעג
 ןעקנעדעג גנַאל ,גנַאל םיא ןלעװ ,טלעוו
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 ,היח עטלַא ןוא ריאמ עשטיא : ןציז סע
 שירעב ןוא רתסא ,השמ :ןעיײטש סע

 יי
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 טימ השמ רעדורב סקנַארפ לאומש

 ,סיױדנַאל יד ןופ לגייפ יורפ ןייז
 עדַאנַאק ,ַָאטנָארָאט ןיא טציא

 סקנַארפ לאומש ,קצרוי
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 ץרעה .ש יי

 טַאטשנעקרעב השמ ןוא עלעזייר

 ןרָאװעג ןריובעג זיא עלעזייר

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1902 םורַא

 1894 םורַא -- השמ ןַאמ ריא

 תונכש ןיא בושי םעניילק ַא ןיא

 ןענייז עדייב .טָאטש רעד ןופ

 טכַארבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד

 רעטייוצ רעד תעב ןרָאװעג

 ערעייז ךיוא ױזַא ,המחלמ-טלעוו

 ,רעדניק ייווצ

 "יוב ַא ףיוא ןעוו ,1912 ןיא 0

 זיא וָאכָאטסנעשט ןופ ןסַאג עמערָא יד ןיא לביטש-םעד

 -על ןופ גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ

 רענייא ןעוועג טַאטשנעקרעב השמ ןיוש זיא ,רעטעברַא-רעד

 .(רעכַאמנשַאמַאק ַא ןעוועג זיא רע) ןרָאטַאזינַאגרָא עריא ןופ

 ייז ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -נָאק ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעד ןיא ןטערטעגניײרַא עדייב

 -ייארַאפ --- רעטעּפש ןוא סע-סע ײטרַאּפ רעד םורַא טרירטנעצ

 טימ ןעמַאזצ ןבָאה עטקינייארַאפ יד ןעוו ,1922 ןיא .עטקינ

 עקיגנעהּפָאמוא יד טעדליבעג עּפורג סרענבָארד ווַאלסעלָאב .רד

 -נעייז ןיוש ,עדייב ייז ןענייז ,ייטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס

 -ונרַאפ ןבָאה ייז ואוו ,"דנוב; םוצ רעבירַא ,בייוו ןוא ןַאמ קיד

 רַאטערקעס ןוא רעריפנָא סלַא השמ :ןטמַא עקידנריפנָא ןעמ

 עלעזייר ,וָאכָאטסנעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ

 ,קעטָאילביב-םעדעמ רעד ןופ ןירַאקעטָאילביב סלַא

 .ןרעטלע עמערָא ןופ דניק ַא ןעוועג זיא טַאטשנעקרעב השמ

 ַא ןופ דיירפ ןופ טכיל עסיורג סָאד טנערבעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןיא

 ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא רע סָאװ ,ןבעל שידיי טיײנַאב ןוא גנוי

 טָאה גנַאגמוא ןייז .טרעּפרעקרַאפ ןוא טריזילַאבמיס ןבָאה רע יו

 טָאה לָאמנייק .טייקכייו ןוא טייקטושּפ טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 טשינ ןּפיל ענייז ןופ לכיימש רעד .,םינּפ ןייז ןופ טייקיאור יד םיא

 ,טזָאלרַאפ

 ַא ןעוועג זיא -- גָאטרעיײפ םייה רעד ןופ --- ,עלעזייר ,יז

 ,בצק םעד עטנ ןופ רעטכָאט ַא ,"סַאג-עקטַאי; רעד ןופ דניק

 ןיא יװ ,ןעוװעג יז זיא הביבס ריא ןיא רעדנואוו ַא יו רעבָא
 .רעכיב ןופ טלעוו ַא ןיא טבעלעג טָאה יז .שידרע טשינ ןצנַאג
 רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא
 זיא יז .ןוקית ריא ןענופעג יז טָאה לוש-רעטעברַא רעשידיי
 ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ עשידיי עּפורג רעטשרע רעד ןשיווצ ןעוועג
 ןוא ,ןעמייה-רעדניק יד ןופ סנירערעל ,סניטסילבערפ ןרָאװעג
 ץרּפ .ל .י רעד ןופ סנירעדנירג עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא
 לוש יד ןוא דניק עשידיי סָאד .ָאכָאטסנעשט ןיא םייה-רעדניק
 ןבעל ריא ןופ טלַאהניא רעיינ רעד ןרָאװעג ןענייז

 א

 רעטשרע ריא ןוא ,עמַאמ ַא ןרָאװעג ןילַא יז זיא ךָאנרעד

 רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא זיא ןוא ןגיוצרעד ךיז םָאה ,קיזייא ,ןוז

 טייקנבעגעגרעביא רעכעלרעטומ ַאזַא טימ טָאה יז סָאװ ,לוש

 ףלעזייר ןוא השמ .דניק טייוצ ַא ןעמוקעג זיא סע .ןפַאשעג

 טנידעג טפַאשיירטעג רעכעלטנייוועגרעסיוא טימ רעטייוו ןבָאה

 ,גנוגעווַאב רעד רַאפ טעברַאעג ןוא ןלַאעדיא ערעייז

 -רעמ עשטייד יד .המחלמ-טלעוו עטייווצ ַא ןעמוקעג זיא'ס

 1941 ינוי ןט6 םעד .וָאכָאטסנעשט ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא-רעד
 ןטימ תוכייש ןיא קלָאפ-רָאּפ סָאד טריטסערַא ָאּפַאטשעג יד טָאה
 .צ ןופ ןירעירוק עשיליוּפ ַא ,ַאנסנעשטש ַאירַאמ ןופ לַאפכרוד

 -וצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ."דנוב,; ןשידרערעטנוא ןופ .ק

 טַאטשנעקרעב השמ ןוא עלעזייר

 ,רינשוק .מ רבח טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,ָאּפַאטשעג ןיא ןייטש

 זיא ןוא ןינע ןבלעז ןיא טריטסערַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 :גנושרָאפסױא רעד תעב ןעגנוקינייּפ יד ןופ תודע ןַא ןעוועג

 ןעועג זיא -- טליצרעד רע טָאה -- ןייּפ עטסגרע יד;

 -ווָאּפַאטשעג יד ןעוו ,טַאטשנעקרעב עלעזייר עטרבח רעד רַאפ

 ַא ןופ ריט ַא ןיא ןטסורב יד טמעלקעגניירַא ריא ןבָאה סעצ

 ּפָאק ןטימ טגיילעגרעטנוא םענעדנובעג ַא ייז ןבָאה ךימ .קנַאש

 ןופ רעסַאװ ןּפָארט ַא טָאה עדנוקעס עדעי ןוא ןַארק ַא רעטנוא

 יז ןבָאה עבלעז סָאד .ּפָאק ןטימ ןפיוא ןָאטעג ףירט ַא ןַארק
 זדנוא ןעמ טָאה ױזַא .טַאטשנעקרעב רבח ןטימ טכַאמעג ךיוא

 ."טנווָא ןיא טעּפש זיב ירפ 9 ןופ טרעטַאמעג

 -סױרַא ןעלעזייר ןעגנולעג זיא ןעגנואימַאב ענעדיישרַאפ ךָאנ
 -עג ַא זיא ןגעקַאד ןַאמ ריא ,ָאּפַאטשעג ןופ לגענ יד ןופ ןסיירוצ
 ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןרינ עטקַאהעגּפָא טימ ןוא רענעלָאװש
 עלעזייר .טכַארבעגמוא םיא טָאה'מ ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק
 ָאטסנעשט בור ןסיורג ןופ לרוג םעד טלייטעג רעטעּפש טָאה
 ,ןדיי רעווָאכ
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 עדראבעלַא ילא

 ןעמוקעגמוא --- קצעיוװָאזַאמ-וװָאשַאמָאט ןיא 1880 ןריובעג
 .עשרַאו ןיא 1944 רעמוז ףוס ךעלנײשרַאװ

 -וקַאב ירפ רָאג ןוא שזדָאל ןיא הבישי רעד ןיא טנרעלעג
 -כיילג ךיז רע טָאה ,ארמג רעד ייב קידנציז .הארוה רתיה ןעמ
 -עװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ טריסערעטניארַאפ קיטייצ
 ."דנוב , ןופ רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא גנוג

 ןיא טצעזַאב ךיז עדרַאבעלַא ילא טָאה הנותח רעד ךָאנ

 -לַאינָאלָאק עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,קסמָאדַארָאװָאנ

 שיסקָאדָאטרָא ,שיטַאבעלַאב ןוא ךעלגעמרַאפ שטָאכ ןוא .םָארק

 רעקיזָאד רעד זיא ,רעדניק 5 ןוא יורפ ַא טימ ןוא טדיילקעג

 ןטימ ןדנוברַאפ ןבעל ץנַאג ןייז ןבילברַאפ סָאבעלַאב רעבושח

 ערענָאיצולָאװער עטוג יד ןיא יירטעג ןעוועג זיא רע ."דנוב;

 ןרָאי ערעטצניפ ערעווש יד ןיא ךיוא ױזַא ןבילברַאפ ןוא ןרָאי

 .עיצקַאער ןופ

 -רעפעג ןוא עטסרעווש יד ןָאטעג ןטייצ עשירַאצ יד ןיא

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג .גנוגעװַאב רעד רַאפ ןטעברַא עטסכעל

 ןטימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רעמייהעג

 עלַאגעלמוא ץענערג רעד רעביא ןריפרעבירַא סָאד ןריזינַאגרָא

 זיא זיוה ןייז .רעוט ערענָאיצולָאװער ןוא רעוועג ,רוטַארעטיל

 רעקיטרַאנגיא רעד טָא .טקנוּפ-ףערט ַא ןעוועג עטצעל יד רַאפ

 -ערג יד ןיײגרעבירַא סָאד טריזינַאגרָא ךיוא טָאה רענָאיצולָאװער

 ,"דנוב, ןופ רָאפנעמַאוצ ןטכַא םוצ ןטַאגעלעד יד רַאפ ץענ

 זיא ןוא ןיוו ןיא 1914 רעמוז ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ טשינ

 ,המחלמ

 ןיא רע טָאה (1905:6) עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ערענָאיצולָאװער יד לקעז-תילט ןייז ןיא טגרָאזַאב םיתבש יד

 םגה .ןָאינרַאג רעקסמָאדַארָאװָאנ ןופ רענלעז יד רַאפ ןפורפיוא

 ערעדנַא יד ןופ טדיישרעטנוא טשינ ךיז רע טָאה ךעלרעסיוא

 ןייז ןופ דוס ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא

 ב
 זיא רע .תוסרוקיּפַא ןייז ןֹופ ןוא "דנוב, םוצ טייקירעהעגנָא

 ןפלָאהעג ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטרָא ןיא וויטקַא ןעוועג

 ,עקיטפרעדַאבטיונ

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .וָאכָאטסנעשט ןיא טניואוועג עדרַאבעלַא

 -עג ךיז רענָאיצולָאװער רעטלַא רעד טָאה ,טָאטש יד ןעמונרַאפ

 -ידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ טסניד ןיא ןצנַאג ןיא טלעטש

 ,יורפ עשיליוּפ ַא ןריטסערַא ןטימ תוכייש ןיא .גנוגעווַאב רעש

 -ניא ןוא ןפורפיוא טריפעגרעביא טָאה סָאװ .,ַאנסנעטש  ַאירַאמ

 -רָאפ ןענייז ,"דנוב, ןשידרערעטנוא ןופ .ק .צ ןופ סעיצקורטס

 -עג ךיוא זיא ָאּפַאטשעג יד ןוא ןטסערַא עקידרעטייוו ןעמוקעג

 .ןעניפעג טנעקעג טשינ םיא ןבָאה ייז .ןעדרַאבעלַא ןעמענ ןעמוק

 ַא ןלעטשוצוצ םיא טַאר-ןדוי ןופ טרעדָאפעג טָאה ָאּפַאטשעג יד

 -נָא ןייז ןיא טָאה טעטימָאק ןשידנוב רעוװָאכָאטסנעשט ןופ גנוציז

 ןטגנַאלרַאפ םעד ָאּפַאטשעג רעד ןבעג וצ טשינ ןסָאלשַאב טייהנזעוו

 םיא טָאה'מ ןוא עילימַאפ ןייז טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .ןברק

 -מייה רעקידרעירפ ןייז ןופ .קסמָאדַארָאװַאנ ןייק טריפעגוצ

 -רָאד יד ןוא ווָאקרטעיּפ ןייק סופוצ טזָאלעג ךיז רע טָאה טָאטש

 ואו ,עשרַאװ ןייק געוו םעד טגרָאזַאב םיא ןבָאה םירבח עגיט

 .ךיק-סקלָאפ ַא ןיא גנוקיטפעשַאב ןייז וצ טנדרָאעגנייא םיא טָא'מ

 -- ןעמָאנ ןרעטנוא טבעלעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -נוב רעשידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ןוא עּפלַא

 -רַאו ןזיב ןביילב וצ ןעגנולעג םיא זיא'ס .גנוגעווַאב רעשיד

 רע טָאה רעטעּפש .(19423 לירּפַא) דנַאטשפיױא-ָאטעג רעוועש

 -ידרערעטנוא רעד קנַאד ַא .טייז רעשירַא רעד ףיוא טבעלעג

 רע טָאה (.ס .ּפ .ּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעש

 רעמוז ףוס ןזיב ןקַאילָאּפ יד ןשיוװצ ןביילברַאפ וצ ןזיװַאב

 ,דנַאטשפיוא רעשיליוּפ רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו -- 4

 -עג ןריולרַאפ זיא טלָאמעד .םישדח ייווצ ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 -ָאװער ןוא שטנעמ ןקיטרַאנגייא ןקיזָאד ןופ רוּפש רעדעי ןרָאװ

 .רענָאיצול

 עדראבעלַא ילא



1. 

 הונורבו

 יקסווָאלָאבָארכ .א

 ןטייצ ןוא ןשטנעמ
 (ןראומעמ רעווָאכָאטסנעשט)

 -נעשט ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא
 ןוא ,1905 .גנילירפ ןיא וװָאכָאטס

 -סוקרַאמ ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא

 טָאה ךימ .?עינרַאלַאמ; סדלעפ

 "עג רעטנַאקַאב רעד טרישזעטָארּפ

 ,ןיטויַאכ .ש רעוט רעכעלטפַאשלעז

 רעדנזייר רעד ןעוועג זיא ןיטויַאכ

 טגעלפ רע ןוא קירבַאפ רעד ןופ

 עטרילָאק ןוא ןטעּפַאט יד ןפיוקרַאפ

 ,דנַאלסור סיורג ןופ ךעלעקניוו עטסטייוו יד ןיא ןריּפַאּפ

 -בַאפ עקיזיר ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא *שינרַאלַאמ ,, יד

 סקירנעה ןופ טריפעגנָא ,רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע טימ קיד

 ,רעטעברַא עשידיי קילדנעצ רָאּפ ַא .ףעזוי ,רעדורב ןרעגניי

 יב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ,ןטייצ עקילָאמַא ןופ ןבילבעג

 ,קיטנוז טעברַאעג ןוא תבש םוא טורעג ןבָאה ייז ,ןטעברַא-טנַאה

 ,דלעפסוקרַאמ קירנעה טצישַאב טָאה ייֵז

 ךיוא ןבָאה סָאװ ,קירבַאפ דעד ןיא עטמאַאב עטסקיטכיוװ יד

 ןענייז ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא לָאר עסיוועג ַא טליּפשעג

 ףלָאדַא ןוא יקצישזורּפ ןַאי ,רעזייוו ,ץרעה ווַאלסינַאטס : ןעוועג

 רב

 ןופ רעקיטערָאעט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטצעל רעד

 רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ,ל.ּפ.ק,ד.ס רעד
 וצ ךיּפיהל .וָאכָאטסנעשט ןופ ץנעגילעטניא רעשירָאטַאלימיסַא

 ףיוא .טסינומָאק ןייק ןרָאװעג טשינ רעטעּפש רע זיא ערעדנַא

 ַא טעדנירגעג ןטנעמעלע עקיבלעזיד רעטעּפש ןבָאה ןעמָאנ ןייז
 .קעטָאילביב עשילוּפ

 -עג טריפעג ךיוא ןענייז עינרַאלַאמ רעד ןופ ָארויב רעד ןיא
 יד -- קירבַאפ עטייוצ ַא סדלעפסוקרַאמ ןופ רעכיב יד ןרָאיו

 עלעה ןירעטלַאהכוב סלַא טעברַאעג טָאה טרָאד .?עינרַאיעלק;,

 טגָאז ןעמ יװ ,ןעוועג זיא יז .יקסרוג עלעה רעטעּפש ,ןַאמריב

 ךיא .ןטייצ ענעי ןיא .ס.ס ןופ ?טרַאהטיװס, יד ,עקירעמַא ןיא
 ,טרערַאפ םייהחעג ןיא יז בָאה

 ןעמוקַאב ךיא בָאה ץעווָא- ס.ס סלַא עיצַאטיגַא עטשרע ןיימ

 -עג דוד טָאה טרָאד .21 עקטורק ףיוא ,זיוה סיקצישטליוו ןיא

 ענייז ,עשזור ןוא לּפַאק .קירבַאפ-לטכַאש ןייז טריפעג רעטכיר

 זיוה ןיא טרָאד .סעצווָא-.ס.ס עטכָאקרַאפ ןעוועג ןענייז ,רעדניק

 ,רעגָאװש ןייז .קַאװטיל למייח לקירבַאפ ַא טריפעג ךיוא טָאה

 ,לדמעה ץרַאװש ַא ןיא רעטעברַא רעטעלאמסרַאפ קידנעטש ַא

 .רָאטַאטיגַא רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא

 זיא טנעָאנ ןרָאװעג טלָאמעד רימ זיא סָאװ זיוה טייווצ ַא

 טָאה טרָאד .קרַאמ םעיינ םעד ןוא עוװָאדָארגַא גָאר ןפיוא ןעוועג

 ןוא ןעמַאמ ןייז טימ יקצעיװָאנרַאשז קחצי בקעי טניואוועג

 בָאה ךיא זיב דניירפ ןוא םירבח ןבילבעג ןענייז רימ .רעטסעווש

 ,1926 רָאי ןיא ןזָאלרַאפ ייז

 קעינָאמ :ןעװעג ןענייז דניירפ עטסטנעָאנ עניימ ןופ ייווצ

 ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,ןיזוק ַא סצרעה ווַאלסינַאטס) דלישטָאר

 -ַאז ןופ ןייטשנרָאב קעטוג ןיא ("עינראלאמ; רעד ןופ רָאטנַאק

 ,ץעווָא- .ס.ס ַא ןעוועג בייהנָא ןיא זיא דלישטאר קעינאמ .עשטרעיוו

 וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא רעטעּפש .טרילימיסַא ןצנַאגניא שטָאכ

 .ןבעל ץנַאג ןייז ןבילברַאפ ױזַא זיא ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 רעד ןופ ןיטסילָאס יד ,ןגרָאמירפ עשָאעל יורפ ןייז ןוא ,רע
 ןיא ךיז ןעניפעג ךעלקינייא ןוא רעטכעט ייווצ ענייז טימ ,?ַאריל;

 ."עביל טנגוי, רעזדנוא ץלַא ךָאנ ןעקנעדעג רימ ןוא ,עקירעמַא

 זיא ,עשטרעיוַאז ןופ ןייטשנָארב קעטוג ,רעטייווצ רעד

 ,קירבַאפ-דיָאלָאלעצ סעדנאל ןופ רָאטנַאק ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג

 רעכלעוו ןיא הפרש עסיירג יד ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא'ס ואוו

 זיא סָאד .ןעמוקעגמוא ןענייז ךעלדיימ-רעטעברַא עשידיי ליפ

 ,טייצ רענעי ןיא עידעגַארט רעװָאכָאטסנעשט עטסערג יד ןעוועג

 -יטסנָאק; רעד ןופ געט עטלייצעג יד ןעמוקעגנָא ןענייז'ס

 ןוא דנַאטשוצסגירק ןופ רעטניוו רעגנַאל רעד ךָאנרעד .?עיצוט

 ,1906 רָאי ןופ גנילירפ רעד יינספיוא ןוא ,עיצקַאער רערעטצניפ

 ןײיק עשטרעיװַאז ןופ ןגיוצעגרעביא ךיז ןבָאה ןרעטלע עניימ

 טרָאד .קעדאּפס ףיוא ןעוועג זיא זייה רעזדנוא .ווָאכָאטסנעשט

 רעטסעווש ןיימ .ײטרַאּפ רעד ןופ בַאטש רעד ןרָאװעג דלַאב זיא

 ערעדנַא ןופ ןטנעגילעטניא יד טזיײּפשעג ןוא טכָאקעג טָאה ינעפ

 ,טריטרַאווקניײיא ןעוועג זדנוא ייב ןענייז סָאװ ,טעטש

 עסיורג סָאד תושר רעזדנוא ןיא טַאהעג רימ ןבָאה רעמוז

 ןגעלפ דניזעגזיוה ןייז טימ ןיטויַאכ ןעוו ,ןיטויַאכ .ש ןופ זיוה

 יד טריטרַאװקניײא רימ ןבָאה טרָאד .וװָארטסָא ןייק ןרָאפסױרַא

 ערעדנַא ןופ וװָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,סעטרבה

 | ,טעטש

 ןטנעגילעטניא-:בלַאה ןופ זיירק םוצ טרעהעג בָאה ךיא

 -ָאװקס ,ץַאק ,יקצעראי ץירָאמ ,רענייטאג לשרעה טימ ןעמַאזוצ

154 



 159 רעדליב ןוא תונורכז
 ננעטאומסטאקסאעטטטקטטקאעעטעעטע עט טעעעטעקקעטעאאהעטקאטאטקעאאשטטאהעאאטק קענט א אהא טעקע עת

 רעד ןופ עיפַארגָאטיל רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע) קענָאר

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא גרעבדלָאג ַאבוק ,("עינראלאמ;

 -קרַאטש יד טַאהעג רימ ףיוא טָאה ערעדנַא ךס ַא ףיוא יו

 -ןסַאמ יד ףיוא סעדער עשיטעטַאּפ סנרהא רבח גנוקריוו עטס

 ןטלַאהעג רע טָאה סעדער עטסקרַאטש ענייז ןופ ענייא .ןעגניטימ

 ןופ תונברק סקעז יד ןופ היול רעד תעשב םלוע-תיב ןפיוא

 טסיירטעג טלָאמעד זדניא טָאה רע .קירבַאפ דיָאלָאלעצ סעדנַאל

 ןלעװ ,עטגלָאפרַאפ טציא ,ןטסילַאיצָאס ,רימ זַא ,ןביולג ןטימ

 יו ,ךיא .טלעו רעד ןופ רעשרעה יד טפנוקוצ רעד ןיא ןרעיו

 ,עיידיא עקיבלעזיד טקידיײרּפעג רעטעּפש ןבָאה ,ערעדנַא רעטנזיוט

 ףיוא טמוק סָאװ ,עיידיא עדעי זַא ,טגייצרעביא ךיא ןיב טציא

 הנכס עטסערג יד זיא -- ?טפַאשרעה-טלעוװ, טימ טלעוו רעד

 ,טלעוו רעד רַאפ

 -קעלַא רבח טַאהעג ךיוא טָאה זדנוא ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 -ץרַאװש ּפָאק ןטזיורקעג ןייז טימ .(רערעל שובייל) רעדנַאס

 -- עמיטש רעטרילָאּפ ןוא ןגיוא עקידנטכייל-ןיורב ,רָאה עניורב

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רֶע .חכ רעשיטענגַאמ ַא ןעוועג רע זיא

 -נָא ןייז רעטנוא .רָאטַאזינַאגרָא רעקיאייפ ןיא רערעל רעטוג ַא

 ןכַאפ ךס ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא 1906 רעמוז ןיא זיא גנוריּכ

 -רַא רעד ןופ ןרָאװעג טרירַאב טשינ טלָאמעד זיב ןענייז סָאיו
 ,גנוגעוװַאב-רעטעב

 זה ַא ןיא עּפורג ץושטסבלעז ַא טימ לָאמנייא קידנציז

 רבח טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה ,קרַאמ ןטלַא ןפייא

 טרעקעג קיריצ סָאװ רָאנ טלָאמעד ךיז טָאה רע .רעטכוש לדנעמ

 יד ןעגנערברַאפ וצ טשינ ,עּפורג רעד רַאפ טָאה רע .ןָאדנָאל ןופ

 ןוא םזיכרַאנַא ןגעוו גנוזעלרָאפ ןימ ַא ןטלַאהעג ,טסיזמוא טייצ

 .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 סלַא טמיטשַאב עיצזַאינַאגרָא יד ךימ טָאה רעמוז ףוס

 סרענילרעב ןיא קעטָאילביב רעלַאגעלמוא רעד ןופ רַאקעטָאילביב

 ַא ןיפ ןענַאטשַאב זיא קעטָאילביב יד .עווָאדָארגָא ףיוא זיוה

 -סירטעלעב ןוא עכעלטפַאשנסיװ ןטסניימוצ ,רעכיב ןטסַאק ןסיורג

 -כוב עשידיי רעװעשרַאװ יד ןיא עטפיוקעגנייא סָאװ רָאנ ,קימ

 -ַאינָארב רעדנַאסקעלַא ןפלָאהעגסױרַא טָאה רימ .ןעגנולדנַאה

 רעטעּפש טָאה רע ,ןיצידעמ ןופ טנעדוטס ַא טלָאמעד ,יקסווָאט

 טייהרעגנוי זיא רע ואוו ,עירַאגלוב ןיא ראטקאד סלַא טריציטקַארּפ
 .ןברָאטשעג

 ןבָאה סע רעבָא ,ןעוועג טשינ טלָאמעד ןיוש זיא עשזריב ןייק

 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ רימ .ןזיירק יד טעברַאעג וויסנעטניא

 ןיא ךָאנרעד ,עײלַא רעטשרע רעד ןיא ןטרָאג סגרעבלָאװ ןיא

 םירוחב .עײלַא רעטייווצ רעד ןיא ףיוה ַא ףיוא עינרעקוצ סנהאק

 ןבָאה ךעלרָאּפ ןוא ,ןריסנַאמָאר וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלדיימ ןוא

 ,טרעמעג ךיז

 ןלעטש ךיז װָאכָאטסנעשט ןופ קעװַא ךיא ןיב רעמוז ןכָאנ

 ןעמַאטש רימ ןענַאװ ןופ ,עינרעבוג רענדָארג ןיא וויזירּפ םוצ

 בקעי ןגנוי רָאג ךָאנ ןטימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה קָאטסילַאיב ןיא

 רעיינ ןיא עציקס ַא טכעלטנפערַאפ טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,טַאּפ

 זיא טַאּפ זַא ,טגָאזעג קורק ףסוי ר"ד רימ טָאה רעטעּפש ."געוו

 .ןטסיליטס עשידיי עטסעב יד ןופ רענייא

 ןיק ןעמוקעג רענלעז רעשיסור סלַא ךיא ןיב 1909 ןיא
 זיא גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער ןייק .ביולרוא ףיוא ווָאכָאטסנעשט

 ךיא בָאה ,"עשזריב; רעד ףיוא טָאטשנָא .ןעוועג טשינ ןיוש

 רעד .ףַארגָאטַאמעניק ןיא ןפָארטעג סעטרבח ןוא םירבח ךס ַא

 -עג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טקנוּפ רעכעלטפַאשלעזעג רעקיצנייא
 ,עײלַא רעטייוצ רעד ףיוא ,"ַארילא עטריזינַאגרָא-יינ יד ןעוו

 טרָאד בָאה'כ ןעוו .ןרָאטַאלימיסַא ןוא ןטסיאערבעה ןופ טריפעגנָא

 -עז ,רעטלַאװרַאפ רעד רימ טָאה ,ךוזַאב ַא טַאטשעגּפָא לָאמ ןייא

 -רַאפ זיא סָאד לייוו ,לַאז םעד ןזָאלרַאפ וצ ןטעבעג ,שטיװָאקיל

 ךיא בָאה ריציפָא ןַא ןופ טינשּפָא ןסואימ ַא .רענלעז רַאפ ןטָאב

 טלָאמעד ךימ טָאה קילג םוצ .ףַארגָאטַאמעניק ןיא טַאהעג ךיוא

 ,ריציפָא ןטימ טנעקעג ךיז טָאה סָאװ ,שטיװָאקנַאד סקַאמ רבה

 ,הרצ ַא ןופ טעװעטַארעג

 לדנעמ רבח ריביס ןייק טקישרַאפ ןעמ טָאה טלָאמעד טקנוּפ

 םיא וצ םענייק ןרַאדנַאשז ןבָאה עיצנַאטס רעד ףיוא ,רעטכוש

 רימ טָאה ,רעטכוש רעטעּפש ,אלוקאּפ לדנייש .טזָאלעגוצ טשינ

 יירפ בָאה ךיא .געוו ןפיוא לבור יירד ןבעגוצרעביא םיא ןטעבעג

 טנגעזעג ךיז ןוא רענלעז ןוא ןרַאדנַאשז גניר םעד טרישרַאמכרודַא

 .ןעמונעג טשינ רע טָאה טלעג סָאד .רעטכוש לדנעמ טיט

 ןוא רעטילימ ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ךיא ןיב ,1911 ,רעטניוו

 ןופ ןעגנואימַאב יד ךרווד ,ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב

 קירוצ ךיא ןיב ןיטויַאכ ַאטרעב ןוא לרעמש דניירפ ערעזדניא

 זיא'ס ."עינרַאלַאמ; רעד ןיא רעטעברַא סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ,1905-6 ןרָאי יד ןיא יו קירבַאפ רעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג רעבָא ןיוש

 ןעוועג זיא סע .סוחי ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא רעטעברַא ןַא ןייַז

 -טָאר ַא ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,עמרַאזַאק רעד ןיא יוו רעקיטעמוא

 ןטנװָא יד ןיא .סעיגעליוװירּפ ךס ַא טַאהעג ןוא רעביירש רענ

 רעד -- ,ןײטשדלָאג בוקַאי טימ ןפערט לָאמַא ךיז רימ ןגעלפ

 ןבילברַאפ זיא סָאװ ,עּפורג ןטנעגילעטניא רעד ןופ רעקיצנייא

 ןגעלפ רימ .ןַאמצלַאז ַאשזדַאמ טימ ןוא -- .,וװָאכָאטסנעשט ןיא

 זיא סָאװ ,ַאשזדַאמ .עינרַאיװַאק סיקסנישטשָאלב ןיא ייט ןעקנירט

 -עבערפ רעװַאכָאטסנעשט יד ןופ עמַאמ ידע ןרָאװעג רעטעּפש

 ןיא ךעלדיימ עטסטנעגילעטניא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,"סניטסיל

 ריא זיא םינּפ טלּפירקרַאפ ריא בילוצ רעבָא .ווָאכָאטסנעשט

 רעד רַאפ ןברָאטשעג זיא יז .עידעגַארט עסיורג ַא ןעוועג ןבעל

 .ןברוח רעלטיה ןרַאפ ,קילג ריא יצ ןוא טייל

 ןרעדור ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה 1911 רעטניוו ףוס םוצ

 -עג זיא ןבעל סָאד ןוא ?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל; רעד טימ

 -רָאפ ,ןעגנולעטשרָאפ ,ןעגנולייוורַאפ ,ןעגנוציז .רעכעלמייה ןרָאוװו

 -עצ השמ : יװ דניירפ עיינ ךס ַא ,ךס ַא ןוא ,סעיסוקסיד ,ןעגנוזעל

 -װָאקישזָאב דוד ,ףָאהנעװעל ףלָאװ ,יקסניּפאק לקנַאי ,יקסניש

 ַארָאד ,ַאלוקַאּפ עשטעי ,טַאלברעפיש ,שטיוװָאדיװַאד םייח ,יקס

 -רעדעפ לאפר .רענוװַא ַארַאס ןוא דרַאבָאר ,ןייש עשעצ ,רעכַאש

 רעד טיִמ טריפעגנָא טָאה ןוא ץעוװָא- ,ס.ס ןַא ןעוועג ןיוש זיא ןַאמ

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,עּפורג רעשיא- .ס.ס

 טימ ,יורפ ןייז ןוא גרעבנעזָאר בוקַאי ןעמוקעגוצ ןענייז ךָאנרעד

 ,שטיוָאנָארַא ףסוי ,דניירפ עטנעָאנ ןרָאװעג ןיב ךיא ןעמעוו

 ,יקסניּפאק עשזור ,לָאבָאס לארשי ,לוש-סגנוריגער ַא ןיא רערעל

 ."עווָאצערעּפ, יד ןוא ץרּפ ןרהא

 ?ןטַארעטיל; יד .,דָאירעּפ-"ַאריל, רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 -עג רעשירַארעטיל רעד ןופ רעדילגטימ) -- ?סעקטַארעטיל, ןוא

 -רַאפ ןופ ,ןטסילַאיצָאס ןעוועג ןטסניימוצ ןענייז סָאװ ,(טפַאשלעז

 -יסַא יד טימ ןפָארטעגנעמַאזיצ ךיז ןבָאה -- ןעײטרַאּפ ענעדיש

 ןפרַאש ַא טריפעג טָאה'מ שטָאכ ןוא .ןטסינויצ ןוא ןרָאטַאלימ

 יבבוח) "םיבבוח; יד טימ טריטוקסיד ןוא עטשרע יד טימ ףמַאק

 -- יקסניּפאק ןָאעל ןעוועג זיא'ס רעריפנָא סנעמעוו ,("רבע תפש

 יד :"עיידיא עסיורג, ןייא טקינייארַאפ ךָאד עלַא זדנוא טָאה

 ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ןעוועג ןענייז עלַא רימ .טנגוי

 .ןפוא ןכעלטפַאשלעזעג ַא ףיוא ןבעל ןופ דיירפ יד ןסָאנעג ןוא

 ןוא ,דלעפסוקרַאמ קירנעה טרישזעטָארּפ טָאה "ַאריל,, יד
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 .טוג ןעוועג ץלַא זיא ,טלעג גונעג ןבעגעג טָאה רע יװ גנַאל ױזַא

 "עג ,ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא רעטרשדנוה ענייז ץוח ,טָאה רע

 האנה טָאה ןוא ,"ןבעל ןזָאל ןוא ןבעל, :טרָאװכירּפש ןופ ןטלַאה

 -?ַאריל, ןייז .?ַאריל, ןייז ןיא ךיז טלייוו טנגוי יד סָאװ טַאהעג

 ,טנעגַא סגנורעכיזרַאפ ַא ,שטיווָאפעזוי ןעוועג זיא רעטלַאוװרַאפ

 רעשיליוּפ ַא יו ןעזעגסי:א סעסנָאװ עטיירב ענייז טימ טָאה סָאװ

 המחלמ יד טריפעג ?ןטַארעטיל, יד ןבָאה םיא טימ .ץישטכַאלש

 .טקיטייזַאב םיא טָאה'מ זיב

 רעכלעו טימ) םעב עשטוג ,שטיוועלומש קעינעה ,ךיא
 ּפש ַאלָאל ,יקצערַאי עשטעי ,(טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה רע

 סוקרַאמ ןוא יקסװָאלָאמירק אטָאנ ,ץינייטש עשטוג .,ןַאמלעג

 לקניוו ןיא לשיט ןגייא רעזדנוא טַאהעג ןבָאה שטיווָאקילשרעה

 ןעקנורטעג טרָאד רימ ןבָאה ןטנוװָא עיירפ יד ןיא .ןוויוא ןבעל

 -ַאּפש ךָאנרעד ,טרעדױלּפעג ,טריוורעס טָאה ןײטשנרָאב סָאװ ,ייט

 .(עײלַא רעטייווצ רעד ןיא רַאוטַארט) ?קאטּפעד ,, ןפיוא טריצ

 עכלעזַא ;םיבוט-םוי עסיורג ערעזדנוא טַאהעג ןבָאה רימ

 רעד ןופ גנונעפערעד יד ,ץרּפ .ל .י ןופ גניזעלרָאפ ַא ייו

 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא ןזיא סָאװ --- ,קעטָאילביב

 סָאװ ,טעקנַאב ןפיוא .?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל, רעטכַאמרַאפ

 ןעקנורטעג ןעמ טָאה ,ןצרּפ דובכל ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא

 ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא גנורעטסיײגַאב יד רעבָא ,רעינַאּפמַאש

 ןוא טנגוי יד ןסעזעג זיא שיט רעדנוזַאב ַא ייב .,ןייוו ןטסעב

 טָאה רע .דָאװָארָאכ רעד ןעוועג זיא ןַאמרעדעפ לאפר .ןעגנוזעג

 סדלעפנעזָאר סירָאמ :עקארק ןופ דיל יינ ַא טכַארבעג טשרָאקָא

 ; ?קָאטשרעדנאוו ןטימ.

 טנַאה ןיא קָאטשרעדנַאװ ןטימ;

 ,דנַאל ַא ןָא ןוא םייה ַא ןָא

 ,דניירפ ַא ןָא ,לאוג ַא ןָא

 :6 ,טנייה ַא ןָא ,ןגרָאמ ַא ן

 ,ייוװ ,ייוו ,ייוו רעמיא

 ..,ליג ,ייג ,ייג רעמיא

 "..,ןַארַאפ זיא חכ ןמז לכ

 ,ןצרּפ טימ לַאז ןיא .דיל ַא ןעוועג רָאנ רעבָא זיא ץלַא סָאד

 -ירגַאב יד ןופ זַאטסקצ ןטסערג ןיא םלוע ןקידבוט-םִיי ןטימ

 .בוט-םוי רעתמא ןעוועג זיא ,ןעגנוס

 ןרעטניה טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה טכַאנ-רעמוז ןייא ןיא

 .טעמָאק ַא ןופ ןלַאפ סָאד "ןטכַאבָאַאב, ,דלעפ ַא ףיוא טָאטש

 -מוא ןייז טימ ןַאמרעדעפ ןענופעג ךיז ןבָאה הרבח רעד ןשיווצ

 ,ַאלוקאּפ עשטעי ,רעכאש עקראד ,רע :"טעטראווק , רעטדיישעצ

 .ערעדנַא ןוא ןַאדַארג ,שטיוועלומש לטייפ ,שטיווָאקרעב רעזייל

 ןרעטנוא זָארג ןטכייפ ןפיוא ןגעלעג ןעמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 :ןעגניזעג ןוא למיה ןטנרעטשעגסיוא

 ,ןרעטש יד ןצנַאלג סע ,הנבל יד טנייש סע;

 -- לָאט ןוא גרעב רעביא טפָאלש טכַאנ יד

 ,ןפָא רימ רַאפ טגיל עלעכיב עקשטיטלַא סָאד

 ",לָאמ עטנזיוט סָאד ןעייל ןוא סָאד ןעייל ךיא

 .וויזַאא

 ,לקנַאי : גרַאװגנוי עטּפָאכ ַא ןעמַאזוצ ךיז רמ ןעמענ טָא ןוא

 יד ,גרעבדלָאג השמ ,לאבאס לארשי ,יקפניּפאק עשזור ,ץירָאמ

 סױרַא ןרָאפ ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא דלעפנעטאוו ,סגרעברעדָא

 ןופ ןיײטשנרָאב קעטוג ךיוא טמוק ןיהַא .קָאטָאּפ -יטָאלז ןייק
 ןוא געט ייוצ גרעב יד רעביא םורַא ןכירק רימ .עשטרעיװַאז
 .טנגוי יד סױרַא זדנוא ןופ טגניז סע .טגניז ןעמ ןוא טכענ ייווצ
 סָאװ ,דיל ַא טגניז ןעמ .טנעגיריד רעד זיא יקסניּפאק ץירָאמ
 :דנע ןייק טשינ טָאה

 ליבול ָאיעי ןָא ַאקַאבָאס ַאליב ַאּפָאּפ וא;,

 ,ליבוא ָאיעי ןָא --- ַאסַאימ קָאסוק ַאלעיס ַאנָא

 | ,לַאּפָאקַאז ישוויבוא יא

 לסיּפַאנ סיּפדַאנ יא

 -- "7? ָאטשט

 .ףוס ַא ןָא ײזַא ,עקיבלעזסָאד רעדיוו ןוא

 : רעדָא

 ,ןײרַא לקנעש ןיא ,ןירַא לקנעש ןיא יוג ַא טייג;

 ,ןייוו עלעזעלג ַא ,ןייוו עלעזעלג ַא סיוא רע טקנירט

 ,יֹוג ַא זיא רוכיש ,יָא

 ,רע זומ ןעקנידט ,רע זיא רוכיש

 .יֹוג ַא זיא רע לייוו

 ,ןײרַא שרדמה:תיב ןיא דיי ַא טייג

 "..,ןייא עלהשידק ַא רע טּפַאכ

 ,ויזַאא

 -דָאל סָאד ןעוועג זיא ןעגנולייוורַאפ ערעזדנוא ןופ ענייא

 זיא עפורג יד .עטרַאװ רעד ףיוא ןטנװָא יד ןיא ךיז ןעוועק

 -אב דוד; שטיווָאלװיײיפ עלעשרעה ןופ ןטסניימוצ ןענַאטשַאב

 עקירָאה-:טיור יד ,יקסניּפאק עשזור ןוא לקנַאי ,יקסווָאקישז

 -רַאפ ןעוועג זיא עטרַאו יד .יקסוװָאלָאמַארק ַאטָאנ ,גרעברעדא

 טָאה לָאמ ךס ַא .קירב ַא טימ ןוא ןעגנומיוצרַאפ טימ טלעטש

 -וורטעג לסיבַא ךיז טָאה'מ ןוא טיירדעגרעביא עקדָאל יד ךיז

 יייועק
8 + + 

 רעװָאכָאטסנעשט, סָאד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה'ס

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עלעגיוו םייב .?טַאלב-ןעמַאלקער

 בוקַאי ךיוא -- ,רימ ץוח -- ,ןענַאטשעג זיא וװָאכָאטסנעשט

 רעד .שטיווָאלוװייפ עלעשרעה ,יקסנישעצ השמ .,גרעבנעזָאר

 -ָאק ןוא ץַאז ןטיג ַא ןרימרָאפ טנַאקעג טָאה סָאװ רעקיצנייא

 זייוכעלסיב רעבָא .עלעשרעה ןעוװעג זיא גנוטייצ יד ןריגער

 רענעי טול שידיי ןטוג ַא ןביירש טנרעלעגסיוא ךיז רימ ןבָאה

 ןעוו ,ךָאנרעד .ןַאמרעדעּפ לאפר ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש .,טייצ

 -נעשט /, ןסייהעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ-גָאט ַא ןרָאװעג ןיוש זיא'ַה

 ,שזדָאל ןופ ןָאסמַארבַא .י ןעמוקעג זיא ,*טַאלבעגַאט רעווָאכָאטס

 .עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ

 -עג טָאה סָאװ לקיטרַא רעצרוק ַא ,גלָאפרעד רעטשרע ןיימ

 ."רבק ןרַאפ,, ןסייהעג טָאה ,טנגוי רעד ןשיווצ ןַאד םשור ַא טכַאמ

 -ץעשטש .מ ,רוחב רעװָאכָאטסנעשט ןגנוי ַא ןגעוו ןעוועג זיא סָאד

 ןרעטלע עקידסוחי ענייז לייו ,טמסעג ךיז טָאה סָאװ ,שטַאק

 .סוחי ןרענעלק ַא ןופ לדיימ ַא טימ עביל רעד ןגעג ןעוועג ןענייז
 דרָאמטסבלעז םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא יא ןעוועג זיא לקיטרַא ןיימ

 רעגנוי ַא סָאװ ,ןרעױדַאב ןפיט ןופ קורדסיוא ןַא יא ,עביל בילוצ

 םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז טכייל ױזַא ,דנַאטשרעדיוװ ןָא ,טָאה רוחב

 קרַאטש טָאה סָאד .עביל ןייז רַאפ טפמעקעג טשינ ןיא טוט

 טלָאמעד ךיוא ןענייז ,םוטעמיא יוװ ,לייוו ,טנגוי רעד טרינַאּפמיא



 157 תהו נור כד

 עשיטַאמַארד ןופ ןלַאפ עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןיא טבילרַאפ זָאלגנונפָאה ךיז טָאה ןלעזעג-רעדיינש ַא .סעביל

 סעמעוו ,שטיוועלומש קעינעה דניירפ ןיימ .רעטכָאט סרעטסיימ ןייז

 -סוחי רעד טימ טבילעג ךיז טָאה ,רעכעלב ַא ןעוועג זיא עטַאט

 ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,ןענייז ןרעטלע עריא .םעב עשטוג רעקיד

 קנותח ָאי ףוסל רעבָא ןבָאה עשטוג ןוא קעינעה .ךודיש ןגעק

 ענעי ןיא ןלַאפ עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ןַאד ןענייז ױזַא .טַאהעג
 .ןרָאי עשיטנַאמָאר

 ןעוועג זיא םשור ַא טכַאמעג טָאה סָאװ לקיטרַא רעטייווצ רעד

 ןיא ןדיי יד יו םעדכָאנ ןעוועג זיא סע .דמש ןגעק טסעטָארּפ ַא

 טַאדידנַאק ןשיקעדנע ןרַאפ ןעמיטש קידנלעוו טשינ ,עשרַאװ

 ןשילױּפ םעד ןלייוורעד ןפלָאהעג ןבָאה ,עמוד רעטשרע רעד וצ

 ןוא טײרּפשעצ ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא רעד .ָאלעגַאי רעטעברַא

 ,וָאכָאטסנעשט ןופ טייוו טינ לטעטש ַא ,ןילעיוו ןיא .טפדַאשרַאפ

 ןטימעסיטנַא סָאװ ,עילימַאפ עשידיי עצנַאג ַא ןעמוקעגמוא זיא

 .ןדנוצעגרעטנוא זיוה סָאד ןוא זיוה ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןבָאה

 ןופ רָאטקעריד ַא ,די רעטרילימיסַא ןַא טָאה טלָאמעד

 לָאשטשָאק ןיא ןוז ןקירָאי-סקעז ןייז טריפעגקעווַא ,קנַאב-סלדנַאה

 םעד ןגעוו ץיטָאנ רעד .טדמשעגּפָא םיא ןוא "טנומגיז יטנעיווש,

 ,יקסוװָאכָאטסנעשט ץעינָאג, גנוטייצ רעשיטימעסיטנַא רעד ןיא

 -ַאב רעשידיי רעד ןשיוװצ גניגערפיוא סיורג ןפורעגסױרַא טָאה

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ףרַאש דרעייז זיא סָאד ןוא ,גנורעקלעפ

 ,לקיטרַא ןטנָאמרעד םעד ןיא
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 ערעדנַא עלַא .סעצָארּפ-סילייב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןכָאװ עכעלטע .טייז ַא ןָא ןרָאװעג טקוררַאפ ןענייז סעגַארפ

 -נכָאװ רעװָאכָאטסנעשט/, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא רימ ןבָאה רדסכ

 סָאװ ,ליבליב-טולב ןטימ טרעביפעג ,ןצרַאה ןיא יוװ ױזַא ,?טַאלב

 -עגּפָא רעיירפ טָאה'מ .ןדיי עלַא ןגעק טדנעװעג ןעוועג זיא

 רעטייוו ךיז ןבָאה רימ .,ןרָאװעג טיײרפַאב זיא סילייב ןעוו טמעטָא

 טָאה עמרעפ-רענטרעג יד ;ןגַארּפ עכעלגעט-גָאט יד וצ ןעמונעג

 יד טימ :סרעליש עטלייצעג ןזָאלעגסױרַא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא
 ךיז ןעמ טריסערעטניא בולק רעקרעװטנַאה םייב ןסרוק-טנווָא

 טשינ זיא הווקמ רעיינ רעד ןופ עדייבעג רענייש רעד ןיא .טשינ

 -נַאגרעד זיא בולק רעקרעװטנַאה ןיא ?דוטלוק, יד ...ןייר ױזַא

 ,ךַאװש זיא "ַאריל, רעד יצ סערעטניא רעד ;ןציװ עטעפ וצ ןעג

 -עגוצ ןעמ טָאה ץרּפ .ל .י ןופ גנוזעלרָאפ ַא וצ וליפַא זַא ,ױזַא
 -ירבַאפ עשידיי יד :טרעטלערַאפ ןענייז םירדח יד :טלעג טגייל

 ;ןקירבַאפ ערעייז ןופ רעטעברַא עשידיי יד סױרַא ןפרַאװ ןטנַאק

 -ימע עשידיי יד ןפלעה וצ טשינרָאג טוט ענימג עשידיי יד ןוא

 ,ןטנַארג

 עלַאגעל יד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1912 ןיא

 -סױרַא לָאז סָאװ ,ץנעגילעטניא ןייק .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 רענרעק יד רעבָא .ןעוועג טינ ןיוש זיא טעברַא רעד ןיא ןפלעה

 ןרָאי יד ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ ןרָאװעג טייזרַאפ ןענייז סָאוװ

 עשידיי יד ןיא .ןעגנַאגעגפיוא טציא ןענייז ףמַאק-סטייהיירפ ןיפ

 -לטכַאש ,רעקעב ,רעטעברַא-ץלָאה ,רעטסוש ,רעדיינש ןופ ןכַאֿפ

 -סױרַא ךיז ןבָאה רעטעברַא:-גייצליּפש ןוא -דיָאלָאלעצ ,רעכַאמ

 -ַאגרָא ןפלָאהעג ןבָאה ןוא רעטעברַא עטלקיװטנַא רעמ טקורעג

 ייר עצנַאג ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע .ןכַאפ ערעייז ןריזינ

 -רַא טימ ןפלָאהעגוצ ייז ןבָאה רימ .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 ערעייז ףיוא רימ ןבָאה טפָא .עסערּפ רעד ןיא ןציטָאנ ןוא ןעלקיט
 בילוצ .סעדער ןטלַאהעג ןוא ץיזרָאפ םעד טריפעג ןעגנולמַאזרַאפ

 יקסנישעצ השמ זיא רעטעברַא-רעקעב יד ייב עדער ַאזַא רענייא

 .עזָאק ןיא ןכָאװ עכעלטע ןסעזעגּפָא זיא ןוא ןרָאװעג טדיטסערַא

 -פיוא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא ףיוא

 -עה רַאפ ןקיירטס וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעברַא יד .גנובעל

 ףמַאק רעד ןעמוקעגדָאפ זיא'ס ןעוו ,1914 ןיא :ןענױל ערעכ

 ןופ סענעריס יד ןבָאה ,ריביס ןופ ןבורג-דלָאג רעַאנעל יד ןיא

 -ָאכָאטסנעשט יד ןופ טסעטָארּפ םעד טריזילַאנגיס ןקירבַאפ יד

 : ,רעטעברַא רעוו

 רָאּפ ַא .טרעטנענרעד ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 ןטסערג םעד טרעטשעצ רעייפ ַא טָאה ,ךורבסיוא ריא רַאפ ןכָאיו

 -עּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ .?עינרַאלַאמ; סדלעפסוקרַאמ ןופ לייט

 ײמרַא רעשיס.ר רעד טימ טּפעלשעג ןיוש ךיז ךיא בָאה רעט

 .רעדלעפ עשיצילַאג ךָאנרעד ,רענילבול יד רעביא

 לעירבאג ,ןַאמרעטוג דוד ןעוועג ןענייז רימ טימ ןעמַאזוצ

 ןיא רעטעברַא רעילָאטס ַא ,ןַאמשריה חסּפ ,ןייטשנעצראווש

 ןיקשַאר ;:רעטעברַא-רעגערט ייוצ .לוש-רעקרעװטנַאה רעד
 ןוא ,ןיירַאפ-רעגערט ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ַא רעטעּפש

 .ןיווָאז

 ,רעװָאכָאטסנעשט עּפורג ַא ,רימ ןבָאה רעגַאלנעגנַאפעג ןיא

 טייצ עטשרע יד ,ןַאמטלעװ ןוא ןַאמדלָאג ,רעטּפַא ,ןַאמשריה חסּפ

 זיב טייצ עגנַאל ַא טרעיודעג טָאה'ס .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז

 רעד .ווָאכָאטסנעשט ןיפ ווירב ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 שעוװ טימ עקליסאּפ עטשרע יד ןוא רעגַאל ןיא ווירב רעטשרע

 דניירפ ןוא םירבח עטלַא עניימ ןופ ןעמוקעגנָא רימ וצ זיא

 ױזַא .ןיוו ןיא רָאזנעצ ןעוועג זיא קחצי .יקסרוג ַאלעה ןוא קחצי

 ןלַאפעגניײרַא ווָאכָאטסנעשט ןייק ווירב רעטשרע ןיימ זיא םורַא

 ַא ןַאמרעב עשַאמ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןיוו ןיא .םיא וצ

 ןטלַאהרעד ךיא בָאה עקירעמַא ןופ .עקטסינייצ-ילעוּפ עקיטעט

 ,שזרַאצרעס עלעה ,יקסניּפאק לקנַאי ,עצ השמ ןופ ווירב עטפָא

 ,ינעפ רעטסעווש ןיימ ןופ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ,ה"ש עקלאק החמש

 טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא עכלעוו טימ ,רעװָאכָאטסנעשט ייווצ

 -- סעירַאלעצנַאק יד ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ רעגַאלנעגנַאפעג ןיא

 סָאװ ,טעברַא-ספליה ןוא -רוטלוק רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא

 -יטנגייא ןַא) ןַאמרעדעל :ןעוועג ןענייז -- ,טריפעג ןבָאה רימ

 .ןַאמסיױרטש בוקַאי ןוא (לקירבַאפ ַא ןופ רעמ

 זיא המחלמ-טלעוו רעטשרש רעד ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -נַאפעג ןיא .רעסעב ןרָאװעג ווָאכָאטסנעשט טימ גנודניברַאפ יד

 ,דניירפ ןוא םירבח ןופ ווירב ךס ַא ןעמיקעגנָא ןענייז רעגַאלנעג

 קעינעה ןופ ןוא ,רענווא ַארַאס ,דלעפנעסאה עלעה ןופ ,ייז ןשיווצ

 ץירָאמ ןבירשעג רעבָא טָאה ןטסניימוצ .שטיוועלומש עשטוג ןוא

 טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיא-.ס'ס רעד ןופ ןעמָאנ ןיא יקצעראי

 "וצ טָאה ,ץירָאמ רבח רעטלַא רעזדנוא ,רע .טבעלעגפיוא טלָאמעד
 -ץעגסיוא טָאה סָאװ ,ָארויב ַא טריפעג רעניײטָאג לשרעה טימ ןעמַאז

 עשישטייד יד סָאװ ,ןטעטילַאמרָאפ עלַא יד ,שטייד ןיא ,טריפ

 ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .טרעדָאפעג טָאה טכַאמ:עיצַאּפוקָא

 טָאה עבַאגפיוא עקיזָאד יד .רעגַאל ןופ ןעײרפַאב וצ ךימ טימַאב

 ךיא .םיובצרַאװש עטָאנ רבח רעטיג ,רעביל רעד טריפעגסייא

 רעטשרע רעד ןופ ףוס ןְרַאפ טייצ לקיטש ַא ןרָאװעג טײרפַאב ןיב

 -קירוצ טשרע ךיא ןיב ווָאכָאטסנעשט ןייק רעבָא ,המחלמ-טלעיו

 ,ןלַאפעצ ךיז זיא ךיירטסע ןעוו ןעמוקעג
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 זיא ,וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ געט עכעלטע

 ַא ןכָארבעגסיױא זיא דנַאלשטייד ןיא זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא
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 .סושמעעפטעגסהבושסנ טאקע געגנט קעניג גראב רעדער עטר ר יע נעגאטיווע קענער טעטש עשר רק א עט עט עק עא ער עב רע עט עט א אסרו בע 1622 טרעט רבשע טעקע עט ערע

 סָאד ,טריקידבַא טָאה םלעהליוו רעזייק רעד ןוא ,עיצולָאװער

 ףײלַא ףיוא ןרעמיצ-בולק יד .טכַאנ-וצ-תבש ַא ןיא ןעוועג זיא

 ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רימ .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ןענייז 3

 רעד ןָא ןענַאטשעג זיא סָאװ .,ןַאמרעדעּפ לאפר ,גנוטַארַאב  ַא

 ןענעדרָאוצנייא טגיילעגרָאפ טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץיּפש

 בָאה ךיא .ןגעק ןעוועג זיא רענייטאג לשרעה .עיצַארטסנָאמעד ַא

 ןָאפ רעטיור ַא טימ סױרַא ןענייז רימ .טציטשרעטנ.א ןלאפר

 "ןָאמעד םלוע רעד זיא ענלַארטַאעט זיב 43 עיײלַא ןופ .סַאג ןיא

 "ערש עקניל רעדָא ןרָאטַאקָאװָארּפ .רעסערג ץלַא ןרָאװעג ןטנַארטס

 ןָאקסלָאּפיז שטערּפ; : ןעיירשסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה "ןוענָאיצולָאװ

 עשיליוּפ עּפורג ַא .(יײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ רעדינ) "ןָאימרַא

 -ַארטסנָאמעד רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאוװו ַא דלַאב ךיז ןבָאה עכעלטנגוי

 "רעד .עיצַארטסנָאמעד סיוא ןרָאװעג זיא'ס ןוא סנקעטש טימ עיצ

 -ץגנייא ןבָאה ןדיי זַא ,ןבירשעג ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןבָאה ךָאנ

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןגעק עיצַארטסנַאמעד ַא טנדרָא

 רעטנעצ רעד ןרָאװעג דלַאב זיא 42 עײלַא ףיוא לַאקָאל רעד

 ןלָאמעג ןעמ טָאה ,לַאקָאל ןיא ,טרָאד .טייקיטעט רעקישיור ַא ןופ

 עטנפָאװטנַא יד ןופ רעוועג טלמַאזעג ; .ס.9.ּפ רַאפ רענעפ עטיור יד

 סע .ץילימ עשידיי ַא טריזינַאגרָא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,ןשטייד

 ,ץילימ ןּפורג ענעדישרַאפ ייווצ טָאטש ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה

 עשיסעעּפעּפ ַא עטייוצ יד ,עשיקעדנע ןַא ןעוועג זיא ענייא

 ןענייז סע .,(ץילימ סקלָאפ) "ַאװָאדויל ַאיצילימ, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןגעק ןעורמוא ןפורוצסיורַא ןוואורּפ עכעלטע ןרָאװעג טכַאמעג
 רעד ןופ ןוא טַאר-רעטעברַא ןופ עיצנעוורעטניא יד רעבָא ,ןדיי

 זיא ץילימ-סקלָאפ יד .ןעמָארגָאּפ ןדימרַאפ ןבָאה ץילימ-סקלָאפ

 -רעה רעשיקעדנע רעטנוא רעטעּפש טשרע ןרָאװעג טזיילעגפיוא

 .ווָאכָאטסנעשט ןיא םָארגָאּפ ןטייווצ ןרַאפ ,1920 ןיא ,טפַאש

 ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעשי-.ס.ס רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא

 ןיא) ןַאמרעדעפ לאפר .,1905 ןופ םירבח ןענַאטשעג ןטסניימוצ

 ןופ סעצייל יד ןטלַאהעג טָאה ,(טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןרָאי ענעי

 טריפעגנָא יז ןוא טנעה ענייז ןיא עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד

 םיא טימ .טנַאלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ןוא ןליוו ןקרַאטש ןייז טימ

 -יפ ןופ טנעדוטס רעד) .רעניײטָאג לשרעה : ןעוועג ןענייז ןעמַאזוצ

 רע ,(רעלטפַאשטריוװ ַא ןרָאװעג טציא זיא ,עקארק ןיא עיפָאסָאל

 -לֵא לאכימ :יירעקעב ןוא ןוויטַארעּפָאָאק יד טימ טריפעגנָא טָאה

 יד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז יקצעיװָאנרַאשז קחצי בקעי ןוא ,רעט

 יד ןעמונעגרעביא דלַאב בָאה ךיא ןענײרַאפ-לענָאיסעּפָארּפ

 -עג ןענייז ענעמוקעגוצ-יינ יד .יירעביירש ןוא עווטסראטערקעפ

 טָאה רע) טנעמַארעּפמעט רעקידרעייפ ַא -- רעגניזעלש קעדוד ןעוו

 -- טאטשנעקרעב השמ ;(עיגלעב ןיא רינישזניא רַאפ טרידוטש

 םהרבא ןוא אגאוו עלהיח ,גאטרעייפ עלעזייר ;רעּפעטש-ןשַאמַאק ַא

 .רעטסינימ-עיצַאזיוװָארּפַא רעד ןעוועג זיא גרעבנרינ עיש .רעגנעוו

 -רעטעברַא ,ךיק-רעטעברַא רעד רַאפ זיּפש טלעטשעגוצ טָאה רע
 ןעמוקעגקירוצ זיא דנַאלסור ןופ .ןעמייהרעדניק ןוא ןַארָאטסער

 קעשזוי (טנעקעג טשינ רע טָאה שידיי) רעקידנדייר-שיליוּפ רעד

 -עג ,רעגניזעלש קעדוד טימ ןעמַאזיצ ,טָאה רע ,ןייטשלעקניפ

 ,טַאר-רעטעברַא ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפש

 ,רעכאש עקרָאד ,ןַאמרעדעּפ -- קעיריפ רעקידרעירפ רעד -

 ןטיברַאפ טציא זיא -- עלוקַאּפ עשטעי ןוא שטיווָאקרעב רעזייל

 עלעזייר ,אגאוו עלהיח .,ןַאמרעדעּפ :ןרעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג

 ַא ןיא טרידוטש טָאה עטצעל יד .סקופ ַארעטסע ןוַא גאטרעייפ

 -רָאסעּפָארּפ ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאוו

 זיא דניירפ רעטנעָאנ ריא .דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא עקרערעל

 טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,רעטעברַא-רעּפעטש  ַא ,עדנַאל ןעוועג

 עדנַאל .עּפורג רעקניל רעד טימ טריפעגנָא ץיוװָארָאה רָאדיזיא

 ,דנַאלסור ןייק רעבירַא רעטעּפש ךיוא זיא
 8 + צ+

 ןלױּפ םעיינ ןיא ּפַאלק ןשיטימעסיטנַא םענעפָא ןטשרע םעד

 ןַא טלייוועג טָאה טַאר-רעטעברַא רעד ןעוו ,ןעמוקַאב רימ ןבָאה

 רעד בילוצ טרעטיברַאפ ,טָאטש ןיא רעטעברַא יד .עוויטוקעזקע

 -עג ןעוועג טלָאמַאד ןענייז ןקירבַאפ עלַא) טײקיזָאלסטעברַא

 ןטנעמעלע עשיטימעסיטנַא יד ךרוד טצעהרעטנוא ןוא (ןסָאלש

 יד ןופ רעייטשרָאפ ןייק ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ביױהנָא םוצ ןבָאה

 -ער עקרַאטש יד ךָאנ .עוויטוקעזקע רעד ןיא רעטעברַא עשידיי

 -רעטנוא ,ןייטשלעקניפ קעשזוי ןוא ןַאמרעדעפ לאפר ןופ סעד

 טָאה ,,ס.ּפ.ּפ ןופ ךייא רעטעּפש ,.ד.ס ןופ רעייטשרָאפ ןופ טציטש

 -ניפ קעשזוי ןוא רעגניזעלש קעדוד .טרעדנעעג גנומיטש יד ךיז

 טריפעג טרָאד ןוא עוויטוקעזקע רעד ןיא ןײרַא ןענייז ןייטשלעק

 ,לדער סָאד

 -רַא עשידיי יד סָאװ ,ּפַאלק רעד ןעוועג זיא קרַאטש רָאג

 טַאר-רעטעברַא רעד .1919 יַאמ ןט1 םעד ןעמוקַאב ןבָאה רעטעב

 עיצַארטסנָאמעד רעמַאזניימעג ַא ןופ ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױוא טָאה

 -עג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד ןעוו רעבָא .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ

 יז סרעטיה-גנונעדרָא יד ןבָאה ,ץַאלּפ-סגנולמַאזרַאפ םוצ ןעמוק

 ןשרעהַאב טזָאלעג ךיז ןבָאה רעריפנַָא יד .טוָאלעגנײרַא טשינ

 -ַאב ןוא עסַאמ רעד ןופ גנומיטש רעשיטימעסיטנַא רעד ןיפ

 ןָא עיצַארטסנָאמעד יד ןענעדרָאוצנייא ,לעיציפָא טשינ ,ןסָאלש
 ,רעטעברַא עשידיי יד

 ןַא טימ טַאר-טָאטש רעטשרע רעד ןרָאװעג טלייוועג זיא'ס

 טימעסיטנַא רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ .טייהרעמ רעשיקעדנע

 טשינ טָאה טַאר-טאטש ןופ טייהרעמ עשיקעדנע יד .קַאוװָאנ ר"ד

 ןגעק ןעגנוצענערגַאב ןריפוצנייא טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרודַא

 רעשיטָאטש ַא ןופ טקעיָארּפ ַא טכַארטַאב טרעוו סע ןעוו .ןדיי

 טשינ ןדיי יד ןסָאלשַאב טרעוו ,ןטעברַא עכעלטנפע ףיוא האוולה

 -עגּפָא ןרעוו סע ןעוו .ןריפוצסיוא טעברַא םוש ןייק ןבעגוצרעביא

 -ּפָא עלַא ןענייז --- טעטימָאק-עיצַאזיװָארּפַא ןופ ןָאזרעּפ 5 טגָאז

 רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ןבילברַאפ טרָאד ןענייז סָאװ ,ןדיי עטגָאזעג

 עיצַאּפוקָא רעשישטייד

 עשיטימעסיטנַא עקידנעטש יד טימ ןעמַאזוצ ,ץלַא סָאד

 םוצ טריפרעד ןבָאה ,ןעגנוטייצ עשיליוּפ ייווצ יד ןופ סעצעה

 ,1920 יַאמ ןט19 ןופ םָארגָאּפ ןכעלרעדיוש

 הלּפמ ַא ןטילעג ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ סערולטעּפ ןעוו

 ַא ןענופעג ןבָאה בַאטש ןייז טימ ערולטעּפ ןוא ,עניַארקוא ןיא

 ןיא ןרָאװעג טריטרַאװקניא רע זיא ,ןלױּפ ןיא טלקמ םוקמ

 רעטערטרַאפ ,ןַאמרעדעפ .ר .ווָאכָאטסנעשט ןיא לעטָאה ןטסנעש

 -עד טָאה ,טַאר-טָאטש ןיא ?עטקינייארַאפ, עיצקַארפ רעד ןופ

 ןַאמרעדעּפ .טַאר-טאטש ןיא טסעטָארּפ ַא ןגָארטעגנײרַא טלָאמ

 ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענייז ,גרעבנרינ עיש םיא טימ ןוא

 רעמ רעבָא .סעקעדנע יד ןגעק המחלמ יד טריפעג טַאר-טָאטש

 ,טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןריטסעטָארּפ ןוא ןעיירש ,ןדייר יו

 "שביל, יד ןזיוװַאב טפָא ךיוא ךיז ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ַא .דנַאלסור ןופ ןעײמרַא עשיטידנַאב ערעדנַא ןופ ןטלַאטשעג

 -רַאּפ עקיזָאדיד ןגעוו טלייצרעד "טרָאװ עיינ סָאד, ןיא ץיטָאנ

 ערעזדנוא ףיוא רימ ןעעז סיוא-ךָאװ .,ןייא-ךָאװ; : ױזַא ןעניוש

 עביל ַא רַאפ סָאװ .סעצניקינעד יד ןופ ןטלַאטשעג עביל יד ןסַאג

 ..רעמינּפ עטלדייאעגסיוא ערעייט עקיזָאד יד .ןקעוורעד ייז ןליפעג

 יד סױרַא ןענייש ייז ןופ יו קידנעעז טייגעצ ץרַאה סָאד טושּפ

 טולב ךעלשטנעמ ןעמי עצנַאג ןיא טרעטיילעג ,תומשנ עטיירב
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 רעדלעפ יד ףיוא ןדָאבעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ןרערט ןוא

 ../עניַארקוא ןופ טעטש יד ןיא ןוא

 ,ָא ...טייקכעלטניירפ-טסַאג רעזדנוא זדנוא טיירפ רעדנוזַאב;

 -סנַארט רימ סָאװ ,ןרַאברַאב עטיור ןייק טשינ ןענייז סָאד ,ןיינ

 טשינ רָאה ןייק זדנוא ייב טעוװ ייז ...טלעו רענעי ףיוא ןריטרָאּפ

 ןענעפע ,ןעמייה ערעייז ןופ ךעבענ טלגָאװרַאפ .ןרעו טמירקעג

 ןטַאט םייב יוװ ךיז טגיילעצ : ןריט ערעזדנוא ייז רַאפ טיירב רימ

 ןוא טסייו ,םייהרעדניא ךיז ייב יוװ ךיז טליפ ,ןטרָאגנייו ןיא

 "..ןענייז רימ רעוו טליג
 צ+ + .ג

 -נעשט טכוזַאב שָאפ לַארענעג טָאה 1923 יַאמ ןטייווצ םעד

 רעגנילדנעצ טימ טצוּפעגסיױוא ןרָאװעג זיא טָאטש יד .ווָאכָאטס

 -יכירג ַא ,רעױט-סָאלש ַא ,רעשיטנערָאלפ ַא :ןרעיוט-ףמואירט

 ןענאילימ טסָאקעגּפָא ןבָאה ייז .וו"זַאא רעשינַאיצענעװ ַא ,רעש

 ןטערַאק ערעייט טריטסעפינַאמ ןבָאה ןסַאג יד ףיוא ,סעטָאלז

 טימ דלַאװ ַא ,ןטעלַאוט עכייר ,ןליבָאמָאטױא ,דרעפ עווָאגוצ

 ןלוש יד ןופ רעדניק ןרעלאּפש ןוא ןעמלעה ענעלָאטש

 -עד ןסַאג יד ףייא טָאה ,יַאמ ןטשרע םעד ,רעירפ גָאט ַא

 -ָאּפרעטיײר .רעגנוה רעד ,טיונ יד ,טײקמערָא יד טרירטסנָאמ

 ןטנַארטסנַאמעד יד ןופ לייט ַא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ייציל

 .-סערַא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא גנולײטּפָא עשיטסינומָאק יד
 ריא ןיא ןלױּפ ?עטײרפַאב , סָאד ןזיוועג ןבָאה געט עדייב .טרימ

 .ןעזסיוא ןתמא
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 ןעמוקעגנָא זיא ּפָאלַאג ןלופ ןיא ךָאנרעד ,םַאזגנַאל טשרעוצ

 -ַאּפ טקורדעג ןבָאה ןעגנוריגער עװָאדָארַאנ יד .עיצַאלפניא יד

 רעהפיוא ןָא ןבָאה רעטעברַא יד ןיא רעיש ַא ןָא טלעג-ריּפ

 -עג זיא הפסוה רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה רעדעי ךָאנ .טקיירטסעג

 -סנבעל ןוא ןכַאז ףיוא ןזיירּפ יד ןופ גנורעכעה עכַאפליפ ַא ןעמיק

 טבעלעג גנורעקלעפַאב עמערָא יד טָאה טייצ עסיוועג ַא .לטימ

 -עג זיא סָאװ ,ץלַאמש ןוא לעמ עסייוו סָאד ,?סעכָאמרַאדק ףיוא

 -עג ןעמ טָאה טרעהעגפיוא טָאה סָאד ןעוו .עקירעמַא ןופ ןעמוק

 ,טרעגנוה

 ,עײלַא רעטשרע רעד ףיוא ןעוועג זיא עשזריב עצרַאװש יד

 ןטסניימוצ .ןשטנעמ ןופ טציילפרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ

 רעבָא ,(ןראלאד רענַאקידעמַא) ?ןשקָאל,; טימ טלדנַאהעג ןעמ טָאה

 טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סעטולאוו טימ טלדנַאהעג ךיוא טָאה ןעמ

 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא טימ ןוא

 .סָאמ רעטצענערגַאב ַא ןיֵא טעברַאעג טָאה ?עינרַאלַאמ, יד

 -נעה .ןרָאװעג טיובעגפיוא טשינ רעמ זיא לייט עטנערבעגּפָא יד

 ןעוועג ןענייז רעדניק ענייז .ןברָאטשעג זיא דלעפסוקרַאמ קיר

 ןבָאה רעטעברַא יד ןופ לייט עסיורג ַא .םיריבג ענעמוקעגּפָא

 לָאמַא ךיוא טגעלפ ןעמ .סַאג-דזַאיָאד ףיוא ןסָאריּפַאּפ טפיוקרַאפ

 ןופ סנירעטעברַא עכנַאמ ןריצַאּפשמורַא ןטנוװָא יד ןיא ןפערט

 טנייפ ןיא רעײטש-קרַאמ ןרָאװעג ןענייז ערעדנַא ...קירבַאפ רעד

 ,סעצװָאסעּפעּפ עכעלטע .ןטנערוקנָאק עשידיי ערעייז ןגָארקעג

 רעד ןיא טנידעג ןבָאה ,קירבַאפ רעד ןופ רעריפנָא ענעזעוועג
 .ײצילַאּפ רעלענימירק רעד ןיא ןוא עוויזנעפעד

 8 צ+ 4

 זיא ןלױּפ טניז טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש-הלהב יד

 טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד טָאה ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג

 ןופ קירוצ ןפיול ןביוהעגנָא ןבָאה ןעײמרַא עשיליוּפ יד תעשב

 -רעד ךיז טָאה ײמרַא עטיור יד .דנַאלסור:סייוו ןוא עניַארקוא

 -עצ ךיז טָאה עיצקַאער יד .עשרַאװ טָאטש רעד וצ טרעטנענ

 -ײטרַאּפ ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענייז ןלַאקָאל-רעטעברַא .טעוועש .ב
 רעד ןיא טריזיליבָאמ ןעוועג זיא ןַאמרעדעפ .ר .טריטסערַא רעוט

 -רַא יד סָאװ ץלַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס .ײמרַא רעשיליוּפ

 ןוא םזילַאעדיא ליפ ױזַא טימ טיובעגפיוא ןבָאה ןסַאמ-רעטעב

 טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .רעטנוא טייג ,גנוגנערטשנָא

 -והעג ןבָאה סענַאגילוכ עשיטנעדוטס .קערש-טיוט ןיא טבעלעג

 ,ןסַאג יד ןיא טעיל

 שיט-עסערּפ םייב קידנציז ,ןילַא ךיא בָאה געט ענעי ןיא

 -רָאפ רעד .הנכס רעסיורג ַא ןיא ןענופעג ךיז ,טַאר-טָאטש ןופ

 ,ןדלָאמעג םיטש רעקידתובהלתה ַא טימ טָאה ,קַאװָאנ ר"ד ,רעציז

 -טַאר יד .וועיק ןייק ןײרַא ןעײמרַא ענייז טימ זיא יקסדוסליּפ זַא

 רָאכ ןיא ןוא רעטרע ערעייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןענייז רענעמ

 ףיוא אנוש רעדנַא ןייק יו ױזַא !ַארוה ןעיירש וצ ןביוהעגנָא

 ,רעגנילדנעצ ןבָאה ,ןעוועג טשינ לָאז ןיא זיא ןפרַאװ וצ ךיז ןעמעוו

 ,רימ וצ רעק ַא ןבעגעג ךיז ,ןגיוא ענעּפָאלרַאפ-טולב טימ
 ןציז ןבילבעג ,עיצַאטסעפינַאמ רעד תעשב ,ןיב ךיא סָאװ רַאפרעד

 טימעסיטנַא רעדליוו רעד ןסעזעג זיא רימ ןגעקטנַא .טרָא ןפיוא

 טָאה רע שטָאכ ןוא ,סעקעדאכ יד ןיפ רעריפ .,יקסוװָארעשימ

 טעז ױזַא זַא ,טליפרעד ךָאד ךיא בָאה ,ןלירב עלעקנוט ןגָארטעג
 .ןברק ןייז ףיוא ךיז טפרַאװ רע רעדייא ףלָאװ ַא סיוא אמתסמ

 סױרַא טלָאמעד ןיב ךיא סָאװ ,סנ ַא רַאפ םויה-דצ סָאד ןכער ךיא

 ...טַאר-טָאטש ןופ רעקידעבעל ַא

 ןייק ןעמוקעגנָא רעטכוש לדנעמ זיא טייצ דעד ןיא קיטכיר

 א זדנוא טימ ןטלַאהעגּפָא טָאה רע .עקירעמַא ןופ ווָאכָאטסנעשט

 טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ טלעג סָאד טזָאלעגרעביא ,גניטימ

 ךיג זיא ןוא ,םידיחי ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג רַאפ

 סנַאמרעדעפ רע טָאה ךיז טימ ןעמונעגטימ .,ןרָאװעג ןענ!רטנַא

 ,ןלוש ןוא ןעמייהרעדניק יד רַאפ זיוה ןגייא ןַא ןעיוב וצ ןַאלּפ

 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ רעטעּפש ,בגא ,זיא סָאװ

 ןשיוצ םולש רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא'ס יוװ םעדכָאנ

 .ןעייווכַאנ-המחלמ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןוא ןליױוּפ

 ןענייז ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רענלעז עשידיי לייט רעסיורג ַא

 טרינרעטניא ןוא ןטנעמיגער ערעייז ןופ ןרָאװעג טלייטעגסיוא

 טָאה ןעמ ןעוו .עשרַאװ רעטניה ,ַאננָאלבַאי רעגַאל ןיא ןרָאװעג

 עשידיי יד ןיפ לייט רעסיורג ַא זיא ,טרידיווקיל רעגַאל םעד

 טכַארבעגטימ ןוא וָאכָאטסנעשט ןייק ןרָאװעג טכַארבעג רענלעז

 רעד ףיוא ןפַאשעג ןטרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,דיל סָאד ךיז טימ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד ןופ עידָאלעמ

 -סגנורינרעטניא ןופ דיל סָאד .?ַאדַאגירב ַאשוורעיּפ ימ, : המחלמ

 :ױזַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה "ַאנָאלבַאי, רעגַאל

 ,ַאננָאלבַאי זובָא ימ;

 .?ַאננָאלּפ איעשזדַאנ ָאט

 .(עקיטכיל ַא גנונעפָאה ַא ןענייז ,ַאנָאלבַאי רעגַאל ,רימ)

 ,דיל סָאד ןעגנוזעגכָאנ ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןופ ךעלדיימ עלַא
1 + ; 

 רעד ןוא טכַאלעג ,טלייוװעג ךיז ןעמ טָאה םעלַא םעד ץָארט

 עלעסיבַא טכוזעג ןבָאה עלַא -- ךייר ,םערָא ,טצנַאטעג רקיע
 ,גנולייוורַאפ

 ייז ,ןדַארַאקסַאמ יד ןעוועג ןענייז ןעגנולײװרַאפ-טּפייה יד

 ןוא ןטנווָא- רָאי-יינ יד ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןטסניימוצ ןענייז

 -עגנייא ןענייז ןטנווָא-ץנַאט ןוא ןדַארַאקסַאמ יד .טייצ-םירוּפ

 ןוא ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,ןעײטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג טנדרָא

 -ענרעטנוא עשיטַארקָאטסירַא יד .ןטפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליפ

 -עלָארּפ יד ,לַאז יקצַאשזארטס ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנומ



 וו ַא כָאטסנע ש ט 100
 .הטהההמאטטהההטקשאהההטטהעעטטאקהההסהט קה נה טאטע טעאטער קער לאו

 -לטימ יד ,("יקצעיּפוק; רעירפ) ?טלעוו עיינ; לַאז ןיא --- עשירַאט

 טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .?אינָאמרַאה; לַאז ןיא -- עקיסעמ

 ,ןטנווָא-ץנַאט יד

 יז סָאװ ץייר םעד ןרָאלרַאפ ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 יד ."עכָאּפע רוטלוק; רעקידהמחלמרַאפ רעד ןיא טַאהעג ןבָאה

 רעטסנעש רעד .טקַאּפעג ןעוועג קידנעטש ןענייז ןפַארגָאטַאמעניק

 יד ,עײלַא רעטייווצ רעד ףייא "ןָאעדָא; רעד ןעוועג זיא ייז ןופ

 -טייוצ טימ ןטסניימוצ ,סעיצקַארטַא טריפעגנייא ןבָאה סָאניק

 -עג ןבָאה ךס ַא .ןטערַאבַאק רעװעשרַאװ ןופ ןרָאיטקַא עקיגנַאר

 ןוא םירוחב ,רוד רעגנוי רעד .ךעלדיל עשיפַארגָאנדָאּפ ןעגנוז

 טקעלעג ,טגָאז ןעמ יו ,ןופרעד ןבָאה ,ךיוא ערעטלע ,ךעלדיימ

 .רעגניפ יד

 -נעטש ןסַאמ עשידיי יד ןבָאה םזַאיזוטנע ןשימרוטש טימ

 ,דלעפגילעז ,ז ןוא סינּפיק .מ ןופ ןטרעצנָאק יד ןעמונעגפיוא קיד

 ביל ,סייא טעז ,טָאה ,ָאירַאסערּפמיא רעייז ,רעקיצנַאד עלעקנַאי

 עכעלטע טימ ןעוועג דבכמ זדנוא ןוא וװָאכָאטסנעשט טַאהעג

 ןעוועג קידנעטש זיא ?יקצאשזארטס; לַאז רעד .רָאי ַא ןטרעצנָאק

 -ַאש עינ ַאקנַאװ, ,לשמל יו ,רעדיל-סקלָאפ עכנַאמ .טלופרעביא

 ןרָאװעג ןעגנוזעגטימ רָאכ ןקימיטש-טנזיוט ַא ןיא ןענייז ,"יעל

 ,ןסינּפיק טימ

 ךיוא) ,לקנוט ףסוי טסירָאמוה ןטימ ,"טנווָא-לקנוט ,, ןייא

 -ירָא סרעדנוזַאב ןעוועג זיא (ווָאכָאטסנעשט ןיא טסַאג רעטּפָא ןַא

 וצ טרעהעגפיוא טָאה לַאז ןיא טכיל עשירטקעלע יד .לעניג

 ...רעלעקנוט ַא תמאב ןעוועג זיא טנוװָא רעד ןוא ןרינָאיצקנופ
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 ןיא טשימעגניײרַא ײצילָאּפ עביל יד ךיז טָאה לָאמ ךס ַא

 ?אינָאמרַאה, לַאז ןיא טנווָא-םירוּפ ןייא .החמש יד טרעטשרַאפ

 רעשילױטַאק ַא ןעוועג דארג זיא/ס לייוו ,ןרָאװעג ןבירטעצ זיא

 רַאוטָארט ןפיוא םירוּפ טעװַארּפעג טָאה םלוע רעד .גָאט-טסַאפ

 ןטרעצנָאק ןוא ןעגנוזעלרָאפ ןענייז לָאמ ךס ַא .עײלַא רעד ןופ

 -נוזַאב ַא טרעדָאפעג טָאה ײצילָאּפ לייוו ,ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא

 -למַאזרַאפ רעד .שידיי ןעגניז רעדָא ןדער וצ שינעביולרעד רעד

 תעשב ןלַאז עטלַאק יד ןיא ן'העש ןציז טפָא טגעלפ םלוע רעט

 -ָאק עשיאייצילָאּפ יד רעביא ןפָאלעגמורַא ןענייז רענדרָאניײא יד

 ,הריזג יד ןפירוצּפָא ןטַאירַאסימ

 םעיינ רעדָא ןטלַא ןיא רעמוז ןעוועג רעבָא זיא ןטסעב םוצ

 ןקרַאּפ יד ןיא הרצ יד .דלַאװ רעװָארטסָא ןיא קיטנוז ןוא קרַאּפ

 ןסָאלשעג ייז ןענייז טנווָא ןיא רעגייזַא ןעצ סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא

 ,ןריסנַאמָאר רעגנעל טרָאד טלָאװעג טָאה ץעמע ביוא .,ןרָאװעג

 ,טײלּפ ןכיוה ןרעביא ןעגנירּפש טזומעג ןעמ טָאה
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 ןענייז ןשינעעשעג עטסקידנשיור יד ,עטסקידמערוטש יד

 ,ןפמַאק-לַאװ יד ןעוועג
 -רעטעברַא יד ןיא ףמַאק-לַאו רעד ןעוועג זיא ןטשרע םוצ

 ןיא .טַאר-טָאטש םוצ ןלַאו ,םייס םוצ ןלַאו ךָאנרעד ,ןטַאר
 ןעוועג טשינ ןטַאר-ןעטעברַא ןייק ןיוש ןענייז ןרָאי ערעטעּפש יד

 רעשידיי רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש ןיא ,םייס םוצ ןלַאװ רעבָא

 .ןעמיקעגרָאפ רדסכ ןענייז ענימג

 -רָאפ ןענייז ןעגניטימ-ןסַאמ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עקידמערוטש

 ?אינָאמרַאה, לַאז ןיא ,בולק רעקרעװטנַאה ןופ לַאז ןיא ןעמוקעג
 ."טלעוו עיינ, לַאז ןיא ןטסניימוצ ןוא

 לַאז ןיא :ןעגנולמַאזרַאפ-לַאו ייווצ ןופ רעטסומ ַא זיא טָא

 גנולמַאזרַאפ-ןעיורפ ַא ןטסינויצ יד ןייא ןענדרָא ?ַאינָאמרַאה,

 -רַא יד טימ טקַאּפעג זיא לַאז רעד רעבָא ."ןויצ-תונב , יד ןופ

 -רָאטַאנעס ,ָאנשטעשזדַאנ ,עקסרַאצנראג יד ןופ ךעלדיימ-רעטעב

 .עירעלַאג רעד ףיוא ןוא קנעב יד ףיוא טייטש ןעמ .ןסַאג עקס

 -עברַא יד ןופ רענדער ַא זַא ,ןגיטש יד טיה טנגוי ששיטסינויצ

 -ָארק יד יװ ךָאנרעד רעבָא .ןרעטש טשינ לָאז ןעײטרַאּפ-רעט

 רעד ףיוא ךיז טזייווַאב ,עדער ריא טקידנע ןירענדער רעוועק

 ןופ ןלַאפעגּפָארַא טלָאװ רע יו רענדער-דעטעברַא ןַא ענובירט

 ,ןטנעמסידָאלּפַא ןופ ןרעטיצ וצ ןָא ןביוה לַאז ןיפ טנעוו יד .למיה

 ,םישישב לוטב ָאד ןרעוו ?ןויצ תונב, יד טימ ןטסינויצ יד

 -עמ רַאפ גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ רעשיטסינויצ רעטייווצ ַא ףיוא

 רַאפ טשינ רעבָא ,ןסָאלשעג ןצנַאגניא ןריט יד ןיוש ןענייז רענ

 ךיז ןזָאל ייז ,וויזַאא רעטעברַא-רעגערט ,רעטעברַא-רעשיילפ יד

 ןיירַא טמָארטש ייז ךָאנ ןוא ןריט יד ףיוא ןלַארּפ ,עקַאטַא ןַא ןיא

 ןוא ,ןבָאה טשינ לַאז ןיא ןליוו רענדרָאניײא יד סָאװ ,עסַאמ יד

 םוצ ןעמיק טשינ טזָאל ןוא עסַאמ יד טלמוט ןוא טשיור סע

 ךיז טזייווַאב רעגניזעלש קעדוד זיב .רענדער ןטשרע םעד טרָאו

 ,ליטש טרשוװ סע ןוא טנַאה יד ףיוא טביוה ,ענובירט רעד ףיוא

 יד תעב ןבָאה ,ןעיירעקורד יד ,ןלַאז יד ןופ רעמיטנגייא יד

 -ָאכ ןעגנַאגעג זיא טָאטש יד .ןטפעשעג עטסעב יד טכַאמעג ןלַאיו

 ןעיורפ עמערָא יד .ןרָאװעג קירעזייה ןענייז רענדער .םָארעד

 ,ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןופ ןפורנעמַאזוצ טגעלפ ןעמ סָאװ

 רַאפ ן א רעייפ רַאפ טדערעג טָאה רע; זַא ,טגָאזעג ךָאנרעד ןבָאה

 סע רעבָא .ןלַאפ ךס ַא ןיא ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא .?רעסַאיו

 .ןבעל ,שינעכָאק ,גנוגערפיוא עלעסיבַא ןעוועג זיא

 ךשמ ןיא םייס םוצ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז לָאמ ייווצ

 סָאװ ,םייס םוצ טַאדידנַאק רעד זיא לָאמ עדייב .טייצ רעד ןופ

 ,קורק ףסוי ר"ד ןעוועג ,טלעטשעגסױרַא ןבָאה ?עטקינייארַאפ, יד

 ןעוועג זיא ןטנעמעלע עכעלרעגריב עלַא ןופ טַאדידנַאק-ןגעק רעד

 רָאטקעריד ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא רע .ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד

 ןעוועג זיא ןוא ָאכָאטסנעשט ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ

 ףיוא טָאה קורק ףסוי ר"ד רעבָא .טָאטש ןיא ןעזעגנָא רעייז

 עלַאיצָאס ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיפ לָאערָא םעד ןגָארטעג ךיז

 -ָאטסנעשט ןיא עקַאט קידנבױהנָא ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ טכער
 זיא קורק ףסוי ר"ד .טפַאשרעה רעשירַאצ ןופ ןרָאי יד ןיא ,ווָאכ

 -ַאב ,טייקכעלנעזרעּפ עשיטסילַאיצָאס-שידיי עטסנעש יד ןעוועג

 -סױרַא טָאה ווָאכָאטסנעשט סָאװ ,טלעוו רעטיירב רעד ןיא טנַאק

 -נעהנָא עטרעטסײגַאב ךס ַא טַאהעג דעבירעד טָאה רע .ןבעגעג

 רעבָא .ץנעגילעטניא רעד ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ רעג

 טָאה דצ ןייא ןוא טליּפשרַאפ לָאמ עדייב ןבָאה ןטַאדידנַאק עדייב

 ןייק טָאה וװָאכָאטסנעשט סָאװ םעד ןיא ןטייווצ םעד טקידלושַאב

 .טלייורעד טשינ םייס ןיא טַאטוּפעד ןשידיי

 לָאמַא ,רעקרַאטש לָאמַא ,טפמעקעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ןעײטרַאּפ

 ןטשרע ןַא וצ יוװ טקינייארַאפ עלַא ךיז ןבָאה לָאמַא ןוא ,רעכַאװש

 -רַאּפ ןופ ןטנעמָאמ עטסנעש יד ןעוועג ןענייז סָאד ,לשמל ,יַאמ

 ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעדעי ןופ זיירק ןגנע ןיא רעבָא .ןבעל-ייט

 -וצ ןוא טפַאשדניירפ עפיט רעייז לָאמ ךס ַא ,טפַאשרבח עתמא

 סָאד ןעוועג זיא סָאד ךיוא .ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ טייקנדנ:בעג

 .ןבעל-יײטרַאּפ ןופ עטסנעש
+ + + 

 -ייב-טייז טבעלעג ןבָאה ןעגנובערטש עיינ ,ןעיידיא עיינ יד

 יו ױזַא .סעיצידַארט עטלַא ןוא רעגייטשסנבעל ןטלַא ןטימ טייז
 -עג ,םירוחב-שרדמה-תיב ןעוועג ןענייז קירוצ ןרָאי ,ןרָאי טימ

 ערעייז טימ םידיסח רעקסמָאדַאר-ַאווָאנ ,רערעדנַאסקעלַא ,רער
 -עּפָארּפ רעייז ןבָאה ,לשמל ,רעטעברַא-רעגערט יד .ךעלביטש

 ןבָאה ייז ואוו ,לַאקָאל ןקיבלעז ןיא טנדרָאעגנייא ןיירַאפ ןלענָאיס
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 ןענעװַאד טרָאד ןעמ טגעלפ תבש .ןינמ רעייז טַאהעג רעירפ

 רייז ידככ ,דליב 'סקרַאמ לרַאק ןייז רדנמ ןוא תוילע ןלייט
 רעד .ןסקרַאמ ןָא ןרעו טמעשרַאפ טשינ לָאז ?ןיירַאפ-ןסַאלק;

 ןייז טימ טנרעלעג טנװָא ןדעי טָאה ,ץנעלבָאק ,דיגמ טָאטש

 סהרותידומלת יד ,תוינשמ רעדָא ארמג טַאלב ַא אשידק הרבה
 -עג ןבָאה םידמלמ ןוא ,רעדניק טימ טליפרעביא ןעוועג ןענייז

 -קע ןיוש טָאה'ס שטָאכ ,טייצ עטלַא רָאג יד ןיא יו טנרעל

 עלַא ייב ןעמייהרעדניק ,לושקלָאפ עשידיי עכעלטלעוו יד טריטסיז

 עשידיי רַאפ ןלוש טשילי .ּפ עקינייא ןוא ,"סעקנַארכָא, ,ןעײטרַאּפ

 רעד ,קאיק אלעפ ,רעכאש ןיליירפ סנירערעל יד טימ רעדניק

 ןיא .ערעדנַא ךס ַא ןוא רעטכָאט עטסגניי ןייז ,רענווָא רעטלַא
 עשידיי יד טימ ןענרעל דמלמ ַא ךיוא טגעלפ ןלוש עשיליױּפ יד

 .עיגילער עשידייא רעדניק
 טשינ רעטעברַא עשידיי ןבָאה טייהרעמ רעטסערג רעייז ןיא

 יז ןופ ענייא ,ןעגנוטייצ-רעטעברַא יד .תבש םוא טעברַאעג

 ןטסקרַאטש םוצ ןבָאה ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ ?טרָאװ עיינ סָאד;

 סָאװ ,ור-קיטנוז םענעגנואווצעג ןגעוו ץעזעג םעד טפמעקַאב

 עירטסודניא רעשידיי ,לדנַאה ןשידיי ןגעק טליצעג ןעוועג זיא

 םעיינ ןוא ןטלַא ןיא ןעמָארק עשידיי יד .רעקרעווטנַאה עשידיי ןוא

 -עג תבש ןענייז עײלַא רעטייווצ ןיא רעטשרע רעד ןיא ,קרַאמ

 רעטייווצ רעד ןיא םָארק-טינש עשידיי ַא זיא ןוא .ןסָאלשעג ןעוו

 ןדיי ענעעזעגנָא ןופ עיצַאגעלעד ַא טָאה ,ןפָא ןעוועג תבש עיײלַא

 רעד ףיוא טזָאלעג ךיז ,סעטָאּפַאק ענעסעלטַא עקידתבש יד ןיא

 םעד ןרעדָאפוצפיוא ,ןדיי עקידנריצַאּפש-קידתבש טימ לופ ,עײלַא

 ןבולק-רעטעברַא יד ןיא .םָארק ןייז ןכַאמרַאפ וצ קינתבש-ללחמ

 -רַאּפ ,ןעגנולמַאזרַאפ-יײטרַאּפ יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא תבש ןענייז

 ערעייז ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד יװ ױזַא ,ןעגנוזעלרָאפ-ייט

 עלַא ןענייז קיטימכָאנ תבש .קיטנוז ןטלַאהעגּפָא ןעגנולמַאזרַאפ

 .טקַאּפעג ןעוועג ןלַאקָאל -יײטרַאּפ

 "עג טרעייפעג ןענייז סָאװ ,םיבוט-םוי עשידיי עלַא ןופ

 ןעמונרַאפ חסּפ בוט-םוי רעד טָאה -- גניי ןוא טלַא ןופ ןרָאוװ

 ךיז ןעמ טָאה קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ יוװ .ןָא-ןביוא םע'ז

 -ָארקסעג ,רעזייה יד טקיניירעג .חסּפ בוט-םוי םוצ טיירגעג ןכָאװ

 וקַאבעג ןוא סעפעג סָאד טרשככעג ןוא טרעיישעג ,ןליד יד טעב

 : .תוצמ
 ,חסּפ ברע ןַא ןופ גנוביירשַאב עשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא טָא

 ,1921 רָאי ןופ ,"טרָאװ עיינ סָאד , ןיא טקורדעג

 -רַאװ ,עקסרָאטַאנעס ,ענשטעשזדַאנ ,עקסרַאצנרָאג יד ףיוא,

 ןעמ ןוא חסּפ םוצ ךיז ןעמ טיירג ןסַאג ערעדנַא ןוא רעוועש

 ןוא ןיז ,רעטכעט ,סעמַאמ ,סעטַאט : תוצמ ןקַאב עלַא .תוצמ טקַאב

 -רעסַאװ ןוא סרעפרַאװ-לעמ ןענייז עטצעל יד .רעדניק עניילק

 ןעיירד ןעגנוי עטנוזעג ןוא דרעב טימ ןדיי ערעטלע .סרעסיג
 ןטיינק ךעלדיימ עגנוי ןיא ןעיורפ ערעטלע .ןענישַאמ-הצמ יד

 רעביא ןעילפ רעלדער יד ןופ טנעה עטקישעג יד .ךעלגייט

 ,רעביש םוצ ייז ןגָארט ,ףיוא ייז ןּפַאכ ךעלגניי עניילק ,תוצמ יד

 טביש ןוא ןיירַא טביש ןוא ןוויוא ןקידנענערב םייב טייטש סָאװ

 .רעהפיוא ןָא סױרַא

 ַא וצ סע טייג רעקרעװטנַאה יד ןופ יירעקעב-הצמ רעד ןיא;,

 עקילָאמַא יד ךָאנ ןעמ טיה טרָאד .רעגייטש ןטלַא ןפיוא לסיב

 ענייז -- תוצמ ערעייז ּפָא ןקַאב םיבצק יד ןעוו ןוא עיצידַארט

 לזעלג ַא טימ רעטעברַא-הצמ יד טימ ןעמַאזוצ חמשמ ךיז ייז

 ..ירעצרעה יד ןענעלרעטנוא ךיז ןזָאל ןיא הקשמ

 ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןעמ טעז ןסַאג עקיבלעזיד ףיוא;

 ןופ חיר רעד .ןעיירעקעב-רעקוצ לָאצ עסיורג ַא סרעלעק יד

 ןעמ טיירג סָאד .זָאנ רעד ןיא טגָאלש סנכוק-רעקוצ ןוא ןטרָאט

 רעטייווצ ןיא רעטשרע ,קרַאמ םעיינ ןרַאפ םילכאמ עקידחסּפ וצ

 " .,עײלַא

 יַאמ רעטשרע רעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא טימרעד ןעמַאזוצ

 -ַאקַא ןוא ןסַאג יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגניטימ-ןסַאמ טימ

 עגסיוא ןענייז ןלַאקָאל-רעטעברַא עלַא .ןטנוװָא יד ןיא סעימעד

 .רעדנעב ענעריּפַאּפ עטייר טימ ןעגנַאהַאב ןוא ןרָאװעג טצוּפ

 ןענַאטשעגסיוא זיא'מ סָאװ ןשינערעטש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ
 ,בוט-םיי ןעוועג ךָאד זיא -- תורצ ערעדנַא ןוא ײצילָאּפ ןופ

 רעשידיי רעמערָא רעד ףיוא ןטסניימוצ בוט-םוי רעסיורג ַא

 ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק ןוא ןעגנ:רעייפ-לוש יד ןעוועג ןענייז סַאג

 יד ןענייז לָאמ ךס ַא .ןעמייהרעדניק ןוא לוש ץרּפ .ל .י רעד ןוכ

 ןיא .עיינ יד טימ ןרָאװעג טקיניײיארַאפ םיבוט-םוי עשידיי עטלַא

 בוט-םוי-לוש ַא טנדרָאעגנייא ןעמ טָאה םירוּפ רעדָא הכונח ַא

 -רעטעברַא יד ןופ רעריפ .סעמַאמ ןוא סעטַאט ,רעדניק יד רַאפ

 ןענייז ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ,ןעײטרַאּפ

 עניצ רבח טָאה םינּפ ןקידנטכייל ַא טימ .ןעמ:קעגנעמַאזוצ ךיז

 ךעלכיק טכַארבעג ,ןיירַאפ-רעקעב ןופ רעטערטרַאפ ,ךעשזָא

 -רָאפ רעד .בוט-םוי םעד דובכל ןקַאבעג טָאה ןיירַאפ רעד סָאו

 טָאה שטיווָאקרעב שובייל רבח ,טעטימָאק -ןרעטלע ןופ רעציז

 עקיטכיל ַא ןוא ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק יד .גנורעייפ יד טנפעעג
 .רעצרעה סנעמעלַא רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה דיירפ

 ַא טָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ טייקיטעט רעד ןיא

 טעברַא סגנידליב ןוא סגנורעלקפיוא יד ןעמונרַאפ טרָא ןקיטכיוו

 ןפורעג ייז ןעמ טָאה לָאמַא סָאװ ,טנגוי-רעטעברַא רעד ןשיווצ

 -רַאפ , יד .ייוו ןוא ְךָא ייז וצ ןעוועג זיא'ס ןוא ."ךעלגניי-ןרעל,

 ּפָארט רעד ואוו ,לוש-טנוװָא ןַא ייז רַאפ טריפעג ןבָאה ??עטקינייא
 יד ןיפ ןטסניימוצ ,טנגוי יד ןענרעלוצסיוא ןרָאװעג טגיילעג זיא

 רעד טימ ןענעקַאב ייז ןוא שידיי ןטוג ַא ןביירש וצ ,םירדח

 רעד רַאפ ךיוא ןפָא ןעוועג זיא לוש יד .ריטַארעטיל רעשידיי

 -ענ עכעלטע .עשיאייטרַאּפמוא ןוא ןעגנוטכיר ערעדנַא ןופ טנגוי

 יז ףרַאד ןעמ ןוא .ןורכז ןיא ןבילבעג רימ ןענייז ייז ןופ ןעמ

 טעברַאעג ךיא בָאה ןָאגרַאװ ןקניגנוי ןופ ןטַאט ןטימ .ןענָאמרעד

 ןטימ עקיבלעזסָאד .1905 ןיא ?עינרַאלַאמ, סדלעפסוקרַאמ ןיא

 -עג טלָאמעד ןיוש ןבָאה עדייב .יקסרַאינָאק םענעסקאוורעד רעמ

 -ָאר עלעזייר .עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעשיטסינומָאק רעד וצ טרעה

 -רעּפוק (עשטוויר) עניגער ןופ רעטסעווש ערעגניי יד ,דלעפנעז
 ךיז טָאה יז ,עקניל יד וצ ןעגנַאגעגרעביא ךיוא זיא ,ה"ע ,ןַאמ

 ןבירשעג רעטעּפש רימ טָאה ןוא ןברוח-רעלטיה ןופ טעװעטַארעג

 רעטסעווש ערעגניי סאגאוו עלהיח ,ןלױּפ ןשיטסינומָאק ןופ ווירג

 רעד ןעוועג זיא ףָאהנעװעל השמ .ןברָאטשעג גנוי רעייז זיא

 -רַאפ ,דיל ַא טעמדיוועג רעטעּפש רימ טָאה רֶע .רעליש רעטסעב
 -עּפש זיא ןייטשנעוװעל קעלע .?טרָאװ עיינ סָאד; ןיא טכעלטנפע

 -ַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק רעד ןיא רענָאיצקנופ ַא ןרָאװעג רעט

 ױזַא ,תוסיפת עשילױוּפ יד ןיא ןסעזעג גנַאל-ןרָאי זיא ןוא עיצ

 טרָאד ךיז טָאה'ס .עּפורג רעקיבלעזרעד ןופ ערעדנַא ךס ַא יו

 "ריעצה רמושה, ןופ דילגטימ ַא ,עטרמוש ַא טנרעלעג ךיוא

 ,ץישפיל לשרעה ןעוועג זיא עלַא ןופ רעטסשיטסירעטקַארַאכ רעד

 ןופ םַאנסייא ןַא יו ןוא .רעליש רעטסקיסיילפ רעד ןעוועג זיא רע
 םיא טָאה ןעמ ןוא םורפ-זעיגילער ןעוועג אקווד רע זיא עלַא

 טָאה סָאװ ,טנגוילוש רעקירעביא רעד ןופ ןצישַאב טזומעג
 .סנייז ייב ןבילבעג רעבָא זיא רע .ןעבאשזדרַאפ טלָאװעג םיא

 רעכעלטפַאשלעזעג רענעבעגרעביא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע

 רמושה; ןופ רעייטשרָאפ טימ ןעמַאזצ ןוא רעוט-רוטלוק ןוא



 וו ָא כָא טס נע ש ט 102

 -רעטעברַא רענײמעגלַא רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה "ריעצה

  ,קעטָאילביב
 טנגוי עשיטסינ'מָאק יד לוש רעד ןיא ןעמעננײרַא סָאד

 רַאפ ןוא לוש רעד רַאפ ןטַאטלוזער עטכעלש רָאג טכַארבעג טָאה

 יד ,?לַארטש; -- עטקינייארַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד

 רעד טימ ןעמַאזוצ עיצַאזינַאגרָא יד טרעטשעצ ןבָאה ןטסינומָאק

 רעמ ןייז וצ ןגיוצרעד ייז ןוא ןעמונעגפיוא ייז טָאה סָאװ ,לוש

 ...ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד זַא ,סייא טעז .ןשטנעמ עלערוטלוק
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 יו ױזַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טייצ עצנַאג יד

 ןופ רעדנוזַאב ,ןסַאמ עשידזיי יד ןופ עיצַארגימע יד זיא ,רעירפ

 ,עקירעמַא ןייק ךייט רעקימָארטש ַא יװ ןסָאלפעג ,טנגוי רעד

 ןוא ןעיגלעב ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ,עניטנעגרַא ,לארשי ץרא

 ,טנאקעג רָאנ טָאה'מ ואוו

 ןייק ,ןטַאקיפיטרעס טימ ןרָאפעג ןעמ זיא לארשי-ץרא ןייק

 ןעיגלעב ןוא ךיירקנַארפ ןייק ,םיבורק ןופ סעזיוו טימ עקירעמַא

 ,לַאגעלמוא ---

 ,לארשי:ץרא ןייק גנַארד רעד ןרָאװעג זיא קרַאטש רָאג

 טלעטשעגּפָא יו טעמכ זיא עקידרעמַא ןייק עיצַארגימע יד ןעוו

 -רַאּפ ערעייז ןזָאלרַאפ ןבָאה טנגוי ןוא רעטעברַא ךס ַא ,ןרָאװעג

 -ַאב ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןיא ןיײרַא ןענייז ןיא ןעייט

 -עג טשינ טנגוי ענעגייא ןייק טָאה סָאװ ,?יחרזמ, ןיא רעדנוז

 .טַאקיפיטרעס ַא וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז ידכ -- ץלַא ,טַאה

 זיא וָאכָאטסנעשט ןיא םָארטש-סנבעל רעשידיי רעד רעבָא

 ןבָאה ןסַאג עשידיי עמערָא יד ןופ ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא טשינ

 ןבָאה רעמינּפ עיינ .ןערדַאק טנגוי עיינ טמָארטשעגסױרַא רעדיוו

 ןדייל ןוא ןדיירפ עלַא טימ ןבעל עשידיי סָאד ןוא ןזיװַאב ךיִז

 .ןעגנַאגעג רעטייוו זיא

 ךיז ןוא וָאכָאטסנעשט ןזָאלרַאפ ןיילַא ךיא בָאה 1923 ףוס

 .רעדירב עניימ ןופ עזיוו ַא ףיוא עקירעמַא ןייק טזָאלעג

 טייצ רעד ןיא .רָאי ןייא עקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא

 -שמַא ןיא יוװ וָאכָאטסנעשט ןיא רעמ ןעוועג רעבָא ךיא ןיב

 ,עקיר

 ןיא ,ץרַאװש בייל םייח דניירפ ןופ זיוה ןיא ,קרָאי-וינ ןיא

 שטנערב רעוװָאכָאטסנעשט ןיא עמַאנפיוא רעד ףיוא ,דנעלייא-ינָאק
 -עד ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמטלַא יכדרמ ,רעטכירעג לּפאק 5

 -נעשט טזָאלרַאפ סָאװ רָאנ ןבָאה סָאװ ,יד זיב ,רעציזרָאפ טלָאמ

 ןבָאה עכלעוו ,אריב ןועמש ןוא ַאלעּפ דניירפ עניימ ,וװָאכָאטס

 ןעגניטימ יד ; גנוזעלרָאפ רעד ךָאנ ךיז וצ ןדַאלעגנייא עקַאט ךימ

 -ָאטסנעשט ןפיוא ןוא "ףילער רעװָאכָאטסנעשט דעטיינוי, ןופ

 עטסעב יד טימ ןּפָארטעג רעדיוו ךיז בָאה'כ ואוו ,לאב רעווָאכ

 ןיא 'ןעמ גנָאי יד; ןופ טַאגעלעד רעד ,ןלוש יד ןיפ טניירפ

 -פיוק ,לעיּפראק ,לָאבָאס טניירפ יד ;ץיווָאקמיס ,ווָאכָאטסנעשט

 עטעי ןוא והיעשי ,ןייטשרעייפ הנח ןוא לשרעה .,רעזנעס ,ןַאמ

 -ייא ווָאכָאטסנעשט ןופ קעװַא ןענייז סָאװ עלַא יד -- ,רעשטנעל

 סָאװ ,טנגוי רעד טימ ןעמַאזצ ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא רעד

 ,דלעפנעזָאר עשטוויר --- ווָאכָאטסנעשט ןזָאלרַאפ סָאװ רָאנ טָאה

 -יצניצ ,(זירַאּפ ןיא סָאװ ןירערעל יד טשינ) רענילרעב עלעגייפ

 ךיא בָאה -- ,םירבח ןוא טניירפ ערעדנַא רעגנילדנעצ ןוא סוטַאנ

 ! וָאכָאטסנעשט ןיא ןענופעג קירוצ ךיז טלָאװ ךיא יו טליפעג

 ןיא ,יקסנישעצ השמ ןופ גנולדנַאהכוב רעד ןיא ,ָאגַאקיש ןיא

 עטעי ןוא החמש ןופ רעטכוש לדנייש ןוא לדנעמ ןופ זיוה

 עדלעז ןוא עניל ,הנח ,יפָאס ,דוד ןופ ןעמייה יד ןיא ,קאלירג

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג יאדוװַא וטסיב --- יקסרַאלַאמ
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 ,ןעלעה יורפ ןיימ וצ ןרָאפעגקירוצ ךיא ןיב 1924 רָאי ףוס

 טנעקעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רעטכָאט ענעריובעג יינ ןיימ

 ַא קידנעייז .טוג טשינ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןלוש יד וצ ןוא

 זיא ןליױּפ יו טליפרעד טשרע ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא רָאי

 שיטימעסיטנַא ןוא טרעטיברַאפ ,םערָא ,רענָאיצקַאער ,רעטצניּכ

 -ערג עשיליּפ יד ןייגרעביא סָאד .רענייב יד ןופ ןכָאנק יד זיב

 -ילוּפ רענעטכיױלַאב-לקנוט רעד ףיוא ךיז ןצעזפיורַא סָאד ,ץענ

 סָאד ןרעיוא יד ןיא ןָאטעג ץלירג ַא דלַאב טָאה'ס ואוו ,ןַאב רעש

 ערעוװש יד (*,הסיפת רעװָאכָאטסנעשט יד ."דישז; טרָאװ-לדיז

 -טרעדנ .ה זיא סָאװ ,לטרַאװק ןשידיי ןיא טייקמערָא עכעלרעדיוש

 ןעמַאזוצ ץלַא -- ןרעייטש ערעווש יד ךרוד טרעסערגרַאפ ךַאפ

 -ַאזוצ טָאה סָאװ ,חכ ַאזַא טימ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ץעז ַא טָאה

 .ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ יו ץרַאה סָאד טקירדעגנענ

 ייוצ טימ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ךיא בָאה הסיפת רעד ןיא

 ,ןטסינומָאק יד ןופ רעריפנָא ,רעטכירעג לדוד :עטנַאקַאב עניימ

 רעטשרע רעד רַאפ בָאה ךיא ןעמעוװו טימ ,יקסנישאלאשזד ןוא

 -רַאמ ןופ דַאלקס-ריּפַאּפ ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ המחלמ-טלעוו

 ,טָאה סָאװ ,רוחב רעליטש רעד ,רע .?עינרַאלַאמ, סדלעפסוק

 טָאה ,טנַאװ רעד ףיוא גילפ ַא ןעּפעשט טנעקעג טשינ ךיז טכַאד

 רעטכָאט רעקיצנייא רעד ןופ ןקור ןיא רעסעמ ַא טק:רעגניײדא

 ,הסיפת רָאי רָאּפ ַא טימ ןעמוקעגּפָא זיא ןיא ,סנַאמרעביל יד ןופ

 סעצָארּפ ןבילוצ ,ןיב ךיא סָאװ ,רָאי ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא

 ןופ רעגרע ןרָאװעג עגַאל יד זיא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבילבעג

 -עג זיא "?עוויזנעפעד, רעד ןופ טפַאשרעה יד .גָאט-וצ-גָאט

 ַא ייז ןשיוצ ,טרעמעג ךיז ןבָאה ןעײמרַאךענָאיּפש יד .ןסקאוו

 טימ קיליוויירפ הכאלמ יד ןָאטעג לייוורעד ןבָאה סָאװ ,ןדיי ךס

 יב .ןענָאיּפש עטלָאצַאב ןרעוו וצ לָאמַא רשפא גנונעפָאה רעד

 -רָאפ טפָא ןענייז "עקיגנעהּפָאמוא; יד ןופ רעוט ערעדנַא ןוא רימ

 סעדעי ןעמונעגוצ טָאה ײצילָאּפ יד ןוא סעיזיווער-זיוה ןעמוקעג

 ןעוועג ןענייז תוסיפת יד .ןענופעג טָאה יז סָאװ ,ריּפַאּפ לקיטש

 ןטסינומָאק ןטסניימוצ ,עטריטסערַא עשיטילַאּפ טימ טקַאּפעג

 ךיז טָאה ,ןעגנולקעג טָאה קָאלג'רעיוט רעד ןעוו ,טכַאנ עדעי

 ןעמוקעג זיא'מ זַא ,קערש ןופ טעשטרַאקעגפיונוצ ץרַאה סָאד

 .הסיפת רעד ןיא ןּפעלש ךיד

 ."שיצולָאװער-יקסדוסליּפ, יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1926 רעמוז

 יז זַא ןעגנונעפָאה ליפ ױזַא טגעלעג טָאה ןעמ רעכלעוו ףייא

 -ַאב ךיז ןבָאה װָאכָאטסנעשט ןיא .עגַאל יד ןרעטכיילרַאפ טעוי

 ןָאזינרַאג רעוועקַארק רעד :םידדצ עקידנפמעק ייווצ יד טנגעג

 ןייק טזָאלעג ךיז טָאה גנוריגער רעד יירטעג ןבילבעג זיא סָאװ

 ןענַאב יד טלעטשעגּפָא רעבָא ןבָאה רעטעברַא-ןַאב יד .עשרַאיו

 -נעשט רעד .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבילבעג זיא רעטילימ סָאד ןוא

 סעקישטדוסליּפ ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ןָאזינרַאג רעוװָאכָאטס

 ץלַא .עקָארק ןופ ןקלָאּפ-סגנוריגער יד געוו םעד טלעטשרַאפ ןוא

 ,םולשב רעבידַא זיא
 .וָאכָאטסנעשט טימ טנגעזעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה 1926 ףוס

 ךיא ןיב ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא רעדייא (*
 "טרָאװ ציינ סָאד, ןיא לקיטרַא ןַא רַאפ טכירעג ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא
 ןסילש ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןיב ךיא ואװ ,"דרָאֿמ רעליטש רעד, נ"א
 טפאשלעזעג רעשידנוב רעד ןופ טריפעגנָא רעדניק טנזיוט 10 טימ ןלוש יד
 | ."רעדניק ערעזדנוא,
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 ןבעל סָאד ןעוועג זיא'ס רעווש יו .קידנעטש ףיוא ןיוש לָאמסָאד

 ,טימרעד ןדיישעצ וצ ךיז ןעוועג רערעווש ךָאנ זיא -- ןליוּפ ןיא

 -ניק ןוא רערעל יד טימ ךיז ןענעגעזעג סָאד -- ןטסרעוװש םוצ

 סָאד טעטלַאװרַאפ בָאה'כ סָאװ ,לוש ץרּפ .ל .י רעד ןיפ רעד

 ןיא טזָאלעגרעביא ךיא בָאה ןלוש יד .רָאפּפָא ןרַאפ רָאי עטצעל

 -רעד ןעמונעגרעביא טָאה גנוטלַאװרַאפ יד .דנַאטשוצ ןטוג ַא רָאג

 טצשוװָאכעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,טארב םהרבא רעגנוי רָאג רעד ךָאנ

 רעטסנרע ןוא רעקיאייפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 עשזור טימ טַאהעג הנותח רע טָאה רעירפ רָאי ַא טימ .רוחב

 םייב ,רעטעּפש ,זיא סָאװ ,רעטכָאט ןייא טַאהעג טָאה ,רענוואלפ

 ןענייז עדייב ,עגייפ ףלָאװ ןוא רע .רָאי 16 ןעוועג טלַא ןייש םוקמוא

 יד ןופ גנוריגער יד יו םעדכָאנ "דנוב; ם.צ ןעגנַאגעגרעביא

 יז ,?עקיגנעהּפָאמוא , עּפורג יד טרידיווקיל טָאה סעקינווָאקלָאּפ

 רעד זיב זיוה ץרּפ .ל .י ןרעביא טכיזפיוא טַאהעג ךיוא ןבָאה

 .בושי ןשידיי ןופ עיצַאדיוװקיל

 ןבָאה לוש ץרּפ .ל .י רעד ןופ רערעל יד ןוא רעדניק יד

 ןוא סנשָארג ךיז ןשיווצ טלמַאזעג רימ טימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 ץנַארק-ןעמולב רעד טָא .ןעמולב ץנַארק ןסייוו ַא טפיוקעג רימ

 יד ןבילבעג זיא ןעגנוזעג טלָאמעד ןבָאה רימ סָאװ דיל סָאד ןוא

 .קנעדעג ךיא סָאװ ,עניימ גנובעלרעביא עטסקרַאטש ןוא עטסערג

 -טנעָאנ יד טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה עיצנַאטס רעד ףיוא

 -גרינ עיש :ָאטשינ רעמ ןיוש ןענייז סָאװ ,טניירפ-םירבח עטס

 -קע יד ,סארג עינער ,רעגניזעלש קעדוד ,יורפ ןייז ןוא גרעב

 -עגסיוא ןבעל ןופ רעדנואוו ַא יו זיא סָאװ ,טייהנייש עשיטָאז

 םהרבא :קעדָאּפס ןוא עװָאדָארגָא גָאר ףיוא רעלעק ןיא ןסקאוו

 -עשזאוו עניגער עטױר-ןענַאטשַאק יד ,עשזור יורפ ןייז ןוא טארב

 עקידנביל-םורפ יד ,שטאווילּפ עשטנעלעה ביוט עליטש יד ,ַאכ

 ,םייהרעדניק ןופ ןיטסילעבערפ עטסעב יד ,רענילרעב עלעגייפ

 ,עקנַאלש ,עדנָאלב יד ןוא .ןבעגעגסיױרַא טָאה ווָאכָאטסנעשט סָאװ

 עלַא יװ רעגנעל זיא סָאװ ,שטיווָאנעשעי ַאפעטס עקיגיוא-יולב

 ,טדיישעצ קיביײיא ףיוא זדנוא טָאה סָאװ ,גוצ ןטימ ןעגנַאגעגטימ

 טיילגַאב רימ ןבָאה שטַאוילּפ קעטָאמ ןוא ןעלעה יורפ ןיימ

 -ַאנמיג רעשידיי רעד ןופ רעליש ַא ןעוועג זיא קעטָאמ .יברעה זיב

 עטסנעש יד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ,ןענייטשקע טימ ןעמַאזוצ ,עיז

 .טנגוי רעקידהמחלמ-ךָאנ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסעב ןוא ןּפיט

 ןיימ ןעוועג זיא ,ָאטשינ רעמ ךיוא זיא סָאװ ,שטַאװילּפ קעטָאמ

 .רבח רעטסעב ןוא רעליש רעטסביל
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 יד טבעל סע

 זַא ,ךיא סייוו טנככייצרַאפ ץיא סָאד בָאה'כ יו םעדכָאנ

 ,דמערפ ענייז ןעמענ עלַא יד ןעמעוו רַאפ ,ןשטנעמ ןקיטייז ַא רַאפ

 יד ןענייז רעבָא ןתמא ןיא .גנוטײדַאב קינייװ רָאג ץלַא סָאד טָאה

 -סיױרַא ןעגנורעדליש עצרוק ,עקידנפיולייברַאפ ןוא ןעמענ עלַא

 ןַא ןופ ןַאמָאר םענעבירשעג טשינ ךָאנ ,ןסיורג ןופ ןעמונעג

 לָאמַא רע טעוו רשפא .רעלטסניק ריא ףיוא טרַאװ סָאװ ,עכָאּפע

 ץלַא סָאד טעו ןוא רעלטסניק רעטשטנעבעג-סטָאג רעד ,ןעמ .ק

 ַא ןופ קרעװו עסיורג סָאד ןפַאש ןופרעד ןיא ןעמעננעמַאזוצ

 ,טשינ ןעק ןוא ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעלרעדיוש זיא סָאװ ,ןבעל

 ,ןבעל ןופ ןדניוושרַאפ טשינ ליוװ ןוא

 ןעמ טָאה "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; ךוב סָאד ןבעגסױרַא ןכָאנ

 םיא ןיא ןעמונעגניירַא טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןפרָאװעגרָאפ זדנוא

 ןיא ןעגנוטכיר עקינייא ןופ ןעגנורעדליש ןוא ןעגנוביײרשַאב

 זיא סָאד .וו"זַאא עשיסקָארָאטרָא ,עשיטסינויצ יד יװ ןבעל ןשידיי

 ,טנעקעג רימ ןבָאה ױזַא יו רעבָא ,קיטכיר סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ךָאד ךיז טרעדָאפ וצרעד ?ןָאט שטנעמ ןייא סָאד ןָאק יװ ןוא

 עטלמַאזעג ןופ גנוטעברַאַאב ןוא גנולמַאז ךס ַא ,גנושרָאפ ךס ַא

 ערעזדנוא טימ ןריפסיוא סָאד רימ ןענעק יװ .,ןלַאירעטַאמ

 ? תוחוכ עכַאװש

 סָאװ ,זדנוא ןופ רעדעי ,רימ .ןענעק רימ סָאװ רימ ןעוט

 -ייז ןעמַאזוצ טמענ ,ןבר:ח-רעלטיה ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא

 טינ לָאז סע .סע טביירשרַאפ ןוא תונורכז ענייז ,ןעקנַאדעג ענ

 ןלָאז ,לארשי ןיא טניירפ ערעזדנוא ןָאט סע ןלָאז .ןייג ןרָאלדַאפ

 רשפא .ךיז ןעניפעג ייז רָאנ ואוו ,טײלסדנַאל ערעזדנוא ןָאט סע

 -סיוא םעלַא םעד ןופ טעוװ ןוא רעלמַאז רעד ןעמוק לָאמַא טעוו

 דליב קיטײזלַא ,לופ ַא ןבעג טעוװ סָאװ ,קרעוװ ץנַאג ןייא ןדימש

 .ןבילבעג זיא סָאװ ןוא ,קעװַא זיא סָאװ ,ןבעל םעד ןופ

 ,עבַאגסיוא רעדעי טימ :טימרעד ןקידנערַאפ ךיא ליוו ףוס םוצ

 ,לקיטרַא ןדעי טימ בעל םענעי ןופ גנורעדליש רעדעי טיט

 -רַאפ רימ : ליצ ןכַאפ-ייווצ ַא רימ ןבָאה ןכעלטנפערַאפ רימ סָאװ

 ןופ םוהת ןיא ענעמוקעגמוא עלַא יד ןוא ןבעל סָאד ןקיבײא

 טשינ ןלָאז םישעמ ערעייז ,ןעמענ ערעייז ,ןבעל רעייז ;ןבריח

 םעד ןרעמרַאפ רימ ןליוו טימרעד ןעמַאזוצ ןוא !ןרעוװ ןסעגרַאפ

 ,יד ןקרַאטש ,ןרעטנומ ,ןכַאמ רעכייר ,ןבעל ןשידיי ןופ רציא

 ןייז ןרַאפ המחלמ יד ןריפ וצ רעטייוו ידכב ,ןבילבעג ןענייז סָאװ

 ךוב סָאד יו טקנוּפ ןוא .רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ

 רעדעי רעטייו ךיוא רימ ןענעמיוו "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;

 !"יח לארששי םע; םעד טפירש

 עדנעגעל
 יד ןוא םייה-רעדניק יד ,לוש ץרּפ .ל .י רעד ןופ קנעדנַא םעד)

 (רעוט-לוש ןוא רערעל

 ב

 םירבק ערעזדנוא ןופ סױרַא רימ ןעייג זדנוא טנָאמרעד ריא ןעװ,

 ןעיולב, סגנילרעטעמ ןופ) "עקידעבעל יד טימ ךיז ןטפעהַאב ןוא

 ."לגיופ

 ַא/ ןבירשַאב ךיא בָאה ןטייצ עקידעבעל ענעי ןיא ,לָאמַא

 :ןבױהעגנָא ױזַא ןוא ?םייהרעדניק ןיא גָאט
 ןטפעשעג ןופ דירַאי ןופ ,לייוו ַא ףיוא ,סױרַא ךיז טסייר;

 ןופ אשמ יד טונימ ַא ףיוא ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ ,שינעגָאי ןוא

 סָאװ ,ביוטש ןופ ּפָא ךיז טלסיירט ,ךרּפ תדובע רעקידנעטש

 -כיצ ,רעיינ ַא ןיא ןייג ןליוו רימ --- תורוד ןופ זדנוא ףיוא טגיל

 ןיא -- ןשינעפעשַאב עטרַאצ ןופ טלעװ רעקיטרַאנגייא ,רעקיט

 ."םייהרעדניק
 ,לגיּפש ןיא טשינ קוק .ױזַא םיטש ַא רימ ןיא טדער טציא

 םעד זָאלרַאפ ,ןברוח םעד סעגרַאפ ,טסיב וד טלַא יו סעגרַאּפ

 ,ןצרַאה ןיא טסגָארט וד סָאװ ,םירבק ערעייט יד טימ םלוע תיב
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 1, יי. עי |,עעעע,נ,נינינננננננננננננננננננ-נננננ טיט. י.י עני, ע,עעשיעטטסשַ

 עביל עמערַאװ ,עטרַאצ יד ,תוחוכ עטוג עלַא ךיז ןיא ףיוא קעוו
 -עש ַא ןיא ןביולג ,גנונעפָאה ,דיירפ יד :ןשטנעמ םוצ ,דניק םוצ

 .טקעוועגפיוא ריד ןיא טָאה גנַאזעג-רעדניק סָאװ ,טלעװ רערענ
 ןשידיי ןופ טלעװ רעקידיירפ רענעי וצ ןייג קירוצ ןלעוװ רימ

 ןקיטכערּפ ןיא ,לוש ץרּפ ,ל .י רעד ןיא ,םייהרעדניק ןיא --- דניק

 ןבָאה עקירעמַא ןיא דניירפ ןוא םירבח ,רעדירב סָאװ ,ןינב

 ,סַאג עקטורק ףיוא טיובעגפיוא

 טַאהעג ךָאנ ןבָאה רימ ,טרעשַאב ןעוועג ךָאנ סָאד זיא זדנוא

 ,ןבעל רעזדנוא ןופ םולח ןטסנעש םעד ןכעלקריוורַאפ וצ היכז יד

 עשידיי תורוד םיא ןבָאה טמולחעג רעבָא .טייצ רעזדנוא ןופ
 הווצמ-רב ןרָאװעג זיא דניק עשידיי סָאד ,זדנוא רַאפ רעדניק

 טײקמערָא ןוא תולג ,טייקשידיי ןופ לוע םעד רעבָא ,רָאי 12 וצ

 סָאד טגניז סע יװ .ןָא ףלַא ץמק ןופ טּפעלשעג ןיוש סע טָאה

 : דיל-סקלָאפ

 לרעייפ ַא טנערב קָאשטעּפירפ ןפיוא

 ,סייה זיא בוטש ןיא ןוא
 ,ךעלרעדניק יד טימ ,טנרעל ,יבר רעד ןוא

 | .תיב ףלַא טנרעל

 ,ןרעוו רעטלע רעדניק טעװ ריא ןעוו
 ;ןייטששרַאפ ןיילַא ריא טעװו
 ,ןרערט ןגיל תויתוא יד ןיא ליפיוו
 .ןייועג לפיוו ןוא

 ןייועג ןייז רע טָאה ןרָאװעג רעטלע זיא דניק סָאד ןעוו

 : ?ןוגינ-ארמג ,, ןיא ןסָאגעגסיוא

 ?ארמג רעד ייב וטסגָאלק עשז-סָאװ
 ;רעביל קינזיולק ,רעסַאלב קינזיולק
 ןוגינ רעקידנענייו ןייד ןוא
 ...רעביא טייג ןצרַאה ןיימ ןיא

 : רעדָא

 ןגער רעד ןל-עמשמ אקייאמ

 ?ןרעה רימ רע טזָאל עשזיסָאװ
 ןביש יד ףיוא סנּפָארט ענידז

 .ןרערט עבירט יװ ךיז ןעלקייק
 (ןעזייר םהרבא)

 : רעדָא

 ,רעביוז יו ןוא רָאלק יו לכייט ןיא רעסַאוו סָאד;
 ,רעביױצ ַא ךיז טײרּפש רעדלעפ יד ףױא םורַא
 ;טרעױרטרַאפ ךָאנ ץלַא זיא שרדמה-תיב סָאד ןוא
 ,טרעיול ןטניוו יד ןופ רעצ רעקיבייא ןַא
 ;עיינ יד ןלַארטש יד ףיוא סורדרַאפ טימ טקוק ןוא

 .ייבא רמא ,ייבא רמא ,יוא
 (ןרָאהנײא דוד)

 -גניז ַא טָאה גורפ .ש ןוא ,ןטייצ עיינ ןעמוקעגנָא ןענייז סע

 :ןָאטעג

 טפור עלעגייפ סָאד ,טעקרָאװ עלעגייפ סָאד

 .טפול יד זיא סערַאוװ ןוא שירפ ,רעדניק ,ףיוא טייטש

 טשטנעבעג ,עלעדנעמ עדייז רעד ןעמוקעג זיא ןטשרע םוצ

 סָאװ ,םישודיח ַא רַאפ סָאװ ןוא .ןעלהמלש ןייז טימ ,ןעמָאנ ןייז

 ענירג2 :טרעהעג ןוא ןעזרעד טָאה דניק שידיי ַא רעדנואוו ַא רַאפ

 רעדלעפ ,ןרָאװַאק עטקיטשעג יו ןעמולב ןטייווק טימ סעקנָאל

 עניישרעדנואוו ַא טליּפש םיא רַאּפ ,ןעגנַאז ךיז עקידנגיוו טימ
 ןיא ךיז טסיגעצ סע ,יײװָאלָאס רעד טקַאנק סע :עילעּפַאק

 ,ןגיצ ןופ ןקעמ ַא סעבמעג ּפָא ךיז ןפור סע ,ץילגיטס רעד ןלערט

 עשידיי סָאד ."יק ןופ ןזָאלב רפוש ַא ןוא דרעפ ןופ ןעשזריה ַא

 ןצנַאגניא םיא זיא סָאװ ,טלעוו עתמא סטָאג ןעזרעד טָאה דניק

 .ןעוועג דמערפ

 םכילע-םולש רעכעלברעטשמוא רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 טימ ןעמַאזוצ .ערעדנַא ןוא "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,, ןייז טימ

 ןשידיי ןופ עניב רעד ףיוא ףױרַא זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ,דניק עשידיי ענעסיוטשרַאפ סָאד ןבעל

 ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעג רעבָא זיא בייהנָא רעסיורג רעד

 -רַאװק עשידיי עמערָא יד ןיא ןעוו ,גנוכַאװרעד רעסיורג רעד

 :רעדיל-סטייהיירפ יד ןופ ןלַאש סָאד טרעהרעד ךיז טָאה ןלַאט
 ?!ןפַאלקש ןוא ןדייל ריא טעװ גנַאל יו ,ָא ,גנַאל וו

 (טַאטשלעדע דוד)

 ןפמַאק ןוא ןעגנַאזעג-סטייהיירפ יד טימ ןרָאי ענעי טָא ןופ

 ןיא רעדנואוו םעיינ םוצ עיניל עדַארג יד ךיז טיצ טייהיירפ רַאפ
 -שידיי רעד וצ ,םייהרעדניק רעטעברַא רעד וצ :ןבעל ןשידיי

 ,דניק ןשידיי ןרַאפ לוש רעכעלטלעוו

 -נעגנַאפעג ןוא המחלמ ןופ ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב 1918 ןיא

 םעדָאפ םעד ןדניברַאפ וצ קירוצ ןעוועג רעווש זיא רימ .רעגַאל

 ןרעטנוא ןוא המחלמ רָאי ריפ עּפַאנק יד סָאװ ,טעברַא-יײטרַאּפ ןופ

 ןעוועג זיא קנַאדעג ןוא ץרַאה ןיימ .ןסירעגרעביא ןבָאה םיוצ

 -עד רָאנ ,לַאעדיא ןוא ןעעדיא עקידרעירפ וצ טריפָארטַא יו

 ןפַאשעג ,םייהרעדניק עטשרע יד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו טלָאמ

 ןוא טנעוו עטלָאמעג יד ,טייקיטכיצ יד ,טייצ-המחלמ רעד ןיא

 ,ךעלעקנעב-רעדניק יד ןופ טייקסייוו עקידנדנעלב יד ,סעגָאלדָאּפ

 םוצ עביל יד טליפרעד בָאה ךיא ןעוו :ָאנַאיּפ יד ,גיײצליּפש יד

 טימ שממ ,טפול רעד ןיא טבעװשעגמורַא ָאד טָאה סָאװ ,דניק

 ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל רימ זיא --- ןּפַאטוצנָא טנעה יד

 ,טליפרעד ךיא בָאה םייהרעדניק רעד ןיא רָאנ .המשנ רעד ןיא ןוא

 טשינ זיא ןביולג ןייז ,םיזלַאעדיא ןייז ,עביל סנשטנעמ םעד זַא

 ןיימ טימ טפצהַאב טימרעד ןעוועג רעדיוװ ןיב ךיא ןוא ,טיוט

 ,ןבעל ץנַאג

 דניק עשידיי סָאד טָאה םייהרעדניק-רעטעברַא רעד ןיא

 טימ ןריובעג טרעװ דניק לַאמרָאנ סעדעי .ןוקית ַא ןענופעג

 טסקַאװ סע זיב ,ןָא ןרָאי עמוטש יד ןופ ,דניק סעדעי ,טנַאלַאט

 ןבָאה רדח ןיא וליפַא .ןעווערטסיימ ליוו ,רעוטפיוא ןַא זיא ,ףיוא

 יד רעטנוא טײהרענעטלַאהַאב טעווערטסימעג רעדניק עשידיי

 יד טימ ןרופ יד :סרעגַארג יד :ךעלדיירד-הכונח יד ןשיט

 ןוא ,לגיופ טכַאמעג ריּפַאּפ ןופ :םעדָאפ רעלָאק ַא ןופ רעדער

 ,ןיבר ןופ ּפעלק ןעמוקַאב רַאפרעד טּפָא ןוא ,ןפיש

 שיט ףיוא טעוװערטסיײמעג ןעמ טָאה םייחרעדניק רעד ןיא

 ןוא ןגעז ,סרעמַאה ,רעטערב גונעג ןעוועג זיא'ס .קנעב ףיוא ןוא

 ,סנטילש ןוא ןרופ ,ךעלעטסעק ןוא סנטסַאק ןכַאמ וצ ךעלצעלק

 ,תופתושב טעברַאעג טָאה ןעמ ,ןצַאלַאּפ עצנַאג ןלעטשוצפיוא ןוא

 : תודיחיב ןוא

 ןיא .ןעמיוק ַא טימ עלעביטש ַא סיוא רענייא ךיז טבעלק,

 עקנישטיּפ ַא עלעשיט םייב ןוא עלעשיט ַא ןעמ טכַאמ עלעביטש

 ַא ,םיא ףיוא עלעגייפ ַא טימ עלעגייווצ ַא טכַאמ ןעמ .עלעקלַאיל

 ץלַא ןיא ןוא ,עלעקלַאיל ַא טימ ןשיק ַא ,ןטכורפ טימ לרעלעט

 -סיײגַאב ןוא סיילפ ,טנַאלַאט ,ליטס םענעגייא ןײרַא ןעמ טגייל

 ןיא סיוא ןעמ טלעטש ןקורט טרעוו סע ןעוו ךָאנרעד .גנורעט
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 ,טכַאמעג ךיא בָאה סָאד :ךיז טמירַאב ןעמ ןוא לקנעש-ןביוש

 .(?םייהרעדניק ןיא גָאט ַא;) ."טכַאמעג ךיא בָאה סָאד

 -טעטש ןוא טעטש רעגילדנעצ יד ןיא ןעמייהרעדניק יד ןופ

 ,ןלושסקלָאפ עשיסַאלק ןביז ןסקַאװעגסיוא ןענייז ןלוּפ ןופ ךעל

 ןענייז ןלוש יד .רַאנימעס-רערעל ַא ,עיזַאנמיג עשידיי ַא ךָאנרעד

 -לוש ןוא רערעל יד ןופ שפנ תריסמ טימ ןסקַאװעג טסניימוצ

 רעמערַאװ רענעטלעז טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענייז ייז .רעוט

 -עפָארּפ יד ןופ ,רעטעברַא עשידיי ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ עביל

 -סקלָאפ רעד ןופ ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ ןופ ,ןענייארַאפ עלענָאיס

 סיורג ַא טנערבעג טָאה ,ןלוש יד ןיא ,קינייוװעניא .ץנעגילעטניא

 יד ןופ ןפיוה ןוא ןסַאג יד רעביא ןטכיולעג טָאה סָאװ ,טכיל

 רעדניק יד ןופ ליומ ןיא ןושל עשידיי סָאד ,ןלַאטרַאװק עשידיי

 ,רעקיסַאלק יד דובכל םיבוט-םוי יד .ןענח טנזיוט טַאהעג טָאה

 -טלַא יד טימ ןעמַאזוצ --- ,ןעזייר ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ

 יד ןיא ןרָאװעג טרעייפעג ןענייז סָאװ ,םיבוט-םוי עשידיי עיינ

 -ַאב ןוא דיירפ רעגינוז-ןביז טימ ןטכיולעג ןבָאה -- ,ןלוש

 ,גנורעטסייג

 ןוא עסיורג ןופ טלעוו עכעלרעדנואוו ,עגנוי ַא ןעוועג זיא'ס

 -רעדניק טימ טָאה סָאװ ,טלעוו ענעריובעג יינ ַא ,רעדניק עניילק

 ןביולג ןוא גנונעפָאה ,דיירפ טקעוװעג ןעגנַאזעג-סקלָאפ ןוא רעדיל

 ,שטנעמ ןרַאפ ןוא דיי ןרַאפ ןבעל שירעפעש-ךעלדירפ ַא ןיא

 עטלַא ,תורוד ןופ ןייוועג רעד .טלעװו רעד רַאפ ןוא זדנוא רַאפ

 -רַאפ זיא ייבא רמא ןופ ,ןוגינ-ארמג ןופ ןייוועג רעד ,רעדניק ןוא

 ןוא טעברַא ןופ ןעגנַאזעג עקיטומ ,עקידיירפ ףיוא ןרָאװעג ןטיב

 : טייהיירפ

 רעייפ םייב ענשזק רעד ןיא;ג

 .טדימוע ןוא רעדימש ַא טיטש

 ,ןצירפוע רעייפ ןעקנופ ,רעמַאה רעד טּפָאלק

 .דיל ַא טגניז רע ןוא

 ןעמוק טעוו סָאװ טייהיירפ רעד ןופ

 :סיײה רע טגניז ,קיטומ רע טגניז

 ןעניר סע יװ טשינ טריפש רע ןוא

 ".סיױװע ןכײײט םינפ ןייז ןופ

 טנרעלעג ןכַאז ערעווש ןעמ טָאה ןסַאלק ערעכעה יד ןיא

 ןופ עטכישעג ,שיליוּפ ,שיאערבעה ןוא שידיי ץוח .טכייל רעייז

 ןיא ןסיוו ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ץלַא ןוא ןטייצ עיינ ןוא עטלַא

 -ייא רעד ןיא ןטנעמירעּפסקע טימ ,עימעכ ,ענעיגיה : ןבעל ןייז

 ןעמ :ןטרָאג םענעגייא ןיא ,קינַאטָאב ,עירָאטַארָאבַאל רענעג

 -ןילָאדנַאמ ןיא ןליּפש ןוא ןצנַאט ,ןעגניז ,ןלָאמ טנרעלעג טָאה

 ,רעטסעקרָא

 -רעטַאעט ַא ןעוועג ךיוא זיא לוש ןוא םייהרעדניק רעד ןיא

 "יזומ ַאזַא טַאהעג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי קינייװ רעייז .ָאידוטס

 ױזַא ,ךַארּפשסױא עכעלרעדנואוו  ַאזַא ,גנודליבסיוא עשילַאק

 ןופ רעדניק עטריטנַאלַאט רעמ יד יו שינעטנעק-רעטַאעט ליפ
 -עג סיורג ַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ-רעדניק עדעי .לוש רעד

 ןוא ןטסיטרַא-לוש יד ןיוש ןענייז רעטעּפש .טָאטש ןיא שינעעש

 רעד ףיוא גלָאפרעד סיורג טימ ןטערטעגסױרַא סעקטסיטרַא
 | .עניב רעשידיי

 זיא'ס ,טלעוו רעיינ ַא ןופ םולח ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס
 ןטכַאנרַאפ עליטש; יד ךָאנ שינעקנעב ןייק ןעוועג טשינ רעמ

 ,רָאװ ןרָאװעג זיא סָאװ םולח ַא יוװ ןעוועג זיא סע ."לטעטש ןופ

 ןופ טלעוו יד -- טלעװ ענעריובעג-יינ ,עקידעבעל ,עתמא ןַא
 ,דניק ןשידיי

 "יא ,עיינ ןוא עטלַא ,רעטכיד עשידיי טריטיצער טָאה ןעמ
 השמ יװ ענעגייא ןוא רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ עטצעזרעב
 :"טָאטש/,, סקַאבלוק

 .ןעגנולקעג רעקעלג ןבָאה סע ןוא,
 .ןעגנוי ענעזנָארב טזָאלעג ךיז ןבָאה געוו ןיא
 !ןייג רימָאל ,ןייג רימָאל ,יעה
 ,יירפ ןענייז ,טיירב ןענייז ,טיױו ןופ ןריט יד
 ,ײנ זיא ןוא יט טימ טכױהַאב זיא געוו רעזדנוא

 רָאװ יד ןדימש ןוא ןעמיורט יד ןענעפע רימָאל
 ,רוד ןרַאפ דיל עקיטכיל סָאד ןכוז רימָאל
 ,געוו ןייז רערעדנַאוװ ןעמַאזנייא ןַא ןיוש טיה רשפא
 -- טעבעג סעיינ ןופ ןעגנַאלק ךיז ןבעו רשפא
 םָארטש ןופ רעדניק רימָאל
 םוהת ןופ ןוא טכַאנ ןופ ןוא
 "...ןייג רימָאל ,ןייג רימָאל

 ףיוא ,בוט-םוי ןדעי ףיוא ,גָאט ןדעי טָאה טימרעד ןעמַאזוצ
 ןופ שרַאמ-רעדניק רעד טלַאשעג ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעדעי
 : םייהרעדניק

 ,ריפ ןוא ,יירד ןוא ייווצ ןוא סנייא;
 רימ ןענייז ןענייז רימ סָאװ
 ,ןילק ןוא גנוי ןענייז רימ שטָאכ

 .ןייג ןעמ ףרַאד ןדלעה יד יװ

 ףלעווצ ןוא ףלע ,ןעצ ןוא ץיינ

 !ףלעהטָאג םיא גָאז רעױפ ַא טספערט

 !ילב :םיא גָאז ,למילב ַא טספערט

 !ילפ :םיא גָאז ,לגױפ ַא טספערט

 !ןעגנַאגעג שרַאמ ,שרַאמ

 !ןעגנַאזעג ןוא קיױפ טימ

 ,ןגערפ טשינ ןפרַאד רימ
 " ...ןײג ריִמֲאל ,ןייג רימָאל

 ׁשֵא םולש :לוש יד ןכוזַאב ןעמוקעג ןענייז טסעג עסיורג

 דַאבַאש .רד ,עקירעמַא ןופ יקסווָאלטישז םייח .רד ,עשרַאװ ןופ

 רעביא רוט ןופ ,ווָאנידור השמ ןוא שַאיװעל טור .ענליוו ןופ

 רַאפ לוש רעד ןיא טרעצנָאק ןרעדנוזַאב ַא ןבעגעג ןבָאה ,ןליױּפ

 ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא תומוקמ עטייוו ןופ .רעדניק

 עבושח יד .ילראמ ידייל ןוא דרָאל : ןטַאטוּפעד-רָאביײל עשילגנע

 ןוא ןעגנולעטשרָאפ ,גנַאזעג טימ ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה טסעג

 ןסורג טקישעג טָאה ןעמ ןוא רעטסעקרַא ןילָאדנַאמ ןליּפש טימ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעדניק יד וצ ,דנַאלגנע ןופ רעדניק יד וצ

 סנירערעל ,רערעל ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד ןרעַאב רימָאל
 ןעוועג שפנ רסומ ךיז ןבָאה סָאװ ,םישודק יד ,רערעטלוש ןוא
 !שטנעמ ןופ שודיק ןוא םעה שודיק ףיוא

 רעבושח רעד ,"ךוב-רוכזי רערעלא ןופ רָאטקַאדער רעד

 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעריפ ןוא רעביירש

 -יא טָאה ,רפס ןקיליײה םוצ ריפניירַא ןייז ןיא ,ןַאדזַאק .ש .ח
 :רעטרעװ סנַאסלעדנעמ המלש טקורדעגרעב
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 עכלעוו ,ןשטנעמ עּפורג עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג ןענייז סָאד ;

 רעד טימ טנידעג ריא ןוא עעדיא רעסיורג ַא טימ טבעלעג ןבָאה

 .המשנ רעצנַאג

 רערעל עקיזָאד יד ןופ ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ;
 ןעגנורדעגכרוד ןוא קידבוט-םוי ױזַא ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז
 -שירעפעש רעקידנעילג ןוא טייקיאורמוא רעכעלרעניא טימ
 -- ןטכַארט ןוא ןביירש וצ םעד ןגעו רעווש זיא סע ...טייק
 *!רעצ ןוא טפַאשקנעב רעכעלרעניא ןופ ןסירעצ טרעוו ןעמ

 ןופ ךס ַא טנָאמרעד ןיוש ןענייז "ךוב-רוכזי רערעל, ןיא

 שטָאכ ָאד ןלעװ רימ .ןלוש רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ רערעל יד

 :ןעמענ עקינייא ןענָאמרעד

 -רעייפ עלעזייר ,זיא ןענָאמרעד ףרַאד ןעמ סָאװ עטשרע יד

 -עשט/ ןעמָאנוצ ַא ןבעגעג טָאה ןעמ עכלעוו ,טַאטשנעקרעב-גָאט

 טָאה ,סַאג ןיא דניק ַא ןעזרעד טָאה יז ןעוו לייוו ,"עשט-עשט

 .טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןגעקטנַא ןפיול טזָאלעג ךיז יז

 עמייהעג יד טריפעג יז טָאה עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעד תעב

 ,טיוט רעריטרַאמ ַא טימ ןעמוקעגמוא זיא יז ,קעטָאיליב-םעדעמ

 טָאה ,רעקוצ הקבר ,סוחי רעצעלדעש ריא טימ עצלָאטש יד

 םוצ סַאלק ןיא טָאה עלעּפָאק ןעוו .שיווטיל לסיבַא טדערעג

 -טנעה יד ןפרָאװרַאפ רע טָאה ,ןענרעל טרעהעג יז לָאמ ןטשרע

 -רַאפ רימ; זַא :טסיירד ץנַאג טרעלקרעד ןוא ינק יד רעביא ךעל

 ...?שטייד ןייק טשינ ןעייטש

 רעד ןשיװצ לרעּפ יד ןופ ענייא ,ןַאמדירפ עילָאּפ ױזַא

 -ןָאלב, יד :ןַאמדירפ עינַאמ ,רעטסעווש ריא .עילימַאפ-רערעל

 -רעדניק רעד ןופ ןיטסילעבערפ עטסקידעבעל יד ,"עסקיש עד

 עריא ןופ גנילביל רעד .עשרַאו ןופ ץישפיל עינָארב --- םייה

 -לעגניר םייב טעברַאעגטימ טָאה רע .ןַאמלעמ המלש ,רעליש

 ,עקידווענח:-ץרַאװש יד ,רַאזַאל עקטיא יורפ ןייז ,וויכרַא-םולב

 ןרָאפּפָא םוצ *עקיגנעהּפָאמוא ,-"עטקינייארַאפ , סעטרבח עּפורג ַא
 טבעל) רעלסקעװ הקבר .עקירעמַא ןייק יקסװָאלָאבַארכ .א רבח ןופ
 םהרבא ןופ יורפ) טַארב-רענווַאלּפ עשור ,(װָאכָאטסנעשט ןיא טציא
 טציא טבעל) רענילרעב עלעגייפ ,קסמָאדַאר ןופ עניזוק ריא ,(טארב

 יורפ) רעגניזעלש ,סָארג לקיר ,שטַאװילפ עשטנעלעה ,(זירַאּפ ןיא
 ןופ יורפ) גרעבנרינ ,יקסװָאלָאבַארכ .א ,(רעגניזעלש קידוד ןופ

 (גרעבנרינ עיש

 וו ָא כַאטס נע ש ט

 יד -- עטצעל יד -- ןוא ,עשיטסַאיזוטנע ןוא עכעלמיטסקלָאפ

 סָאװ ,ןיטסינַאיּפ יד ,יקסניּפַאק-םיובנעגייפ עינערעט עטסביל

 :טסירגַאב דיירפ ליפ ױזַא טימ קידנעטש ןבָאה רעדניק יד

 ."שלענערעט ,עלענערעט;

 רימָאל ,רעוט-לוש ענעמוקעגמוא לָאצ רעסיורג רָאג רעד ןופ

 טָאה טַארב .קנעדנָא ןייז דובכ .טַארב םהרבא ןענָאמרעד שטָאכ
 רע .דניק סלַא טעמכ טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןבױהעגנָא

 ןוא רענװַאלּפ עשזור ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא
 ןעמ טָאה ?טַאר-ןעדוי; ןיא .רעטכָאט רעקירָאי ןצכעז רעייז

 -ילָאּפ א ןרעוו רע לָאז ,ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ,טגיילעגרָאפ םיא

 ןעמוקמוא רעסעב ליו ךיא; :טרעפטנעעג טָאה רע .טנַאיצ

 עלעשרעה ,רעטייווצ רעד !"ןדיי ףיוא טנַאה ַא ןגייל וצ רעדייא

 טָאה סָאװ ,המשנ עמורפ ןוא עליטש יד ,רעקימָאק רעד ,ךילרע

 טעבנגעג ץעגרע עשרַאװ ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא

 .וָאכָאטסנעשט ןופ םיטילּפ יד ןפלעה וצ טיורב ףיוא סענָאּפוק

 טעמדיוועג םיא טָאה קורק ףסוי .רד ןעמעוו ,יד ןופ רענייא זיא רע
 ."טייהיירפ ,רָארעט ,טײקיגנעהּפָאמוא ,, : ךוב ןייז

 ,טנָאמרעד טשינ ןוא טנָאמרעד סָאװ יד ןופ ,ןעמענ ערעייז

 ,תורוד רודל טשטנעבעג ןייז ןלָאז

 ןוא ןקילייה םוצ .טייקיבייא רעד וצ עלַא ייז ןרעהעג טציא

 יד ןבילבעג רעבָא זיא קידעבעל ,?ָאטשינ; דנַאל ןרַאדנעגעל

 -טלעוו:שידיי רעד ןופ עדנעגעל יד ,ןבעל םענעי ןופ עדנעגעל

 ?איעפ; דיל סיקרָאג םיסקַאמ ןיא עפָארטס ַא יװ ,לוש רעכעל

 : טגָאז

 .ָאטשינ רעמ ןיוש זיא ָאקרַאמ ןוא;

 ,ָאד זיא'ר ואוו טשינ סייױו רענייק -- רבק ןיז

 טבעווע זדנוא רעביא ךָאד טסײג ןיזז

 ...?טבעל םיא ךָאנ עדנעגעל ַא

 סוקרַאמ ,יקסמערק השמ ,יקסוװָאלָאמַארק עקטאנ השמ

 ,ץינייטש ,שטיוװעלומש ,(יורפ ןייז) ץינייטש עשטוג ,שטיװַאקילשרעה
 -ָאטסנעשט הנשוש ,שטיוװָאלװיפ עלעשרעה ,(טנַאקַאבמוא ןעמָאנ)

 ,יקסניּפאק

 טשינ קנעדעג ךיא) :יײר עטצעל .(טנַאקַאבמוא ןעמָאנ) ,יקסװָאכ
 עקטנערּפ ,רענווַאלפ ,(ןעמָאנ
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 רעד ןופ רָאײלוש סָאד ןקידנערַאפ בילוצ בוט-םוי רעדניק
 יי ץרּפ .ל .י םייה'רעדניק
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 יי

 ףיוא ,לוש ץרּפ .ל .י יד טקידנערַאפ ןבָאה סָאװ רעליש עּפורג א
 ןושמש ,יקסרַאז ןירערעל יד ןעמ טעז עיפַארגָאטָאפ רעד

 ערעדנַא ןוא שטיװָאקרעב
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 ,1936 ןיא וָאכָאטסנעשט ןיא ךוזאב א ףיוא רעוװלעז-רענילרעב עלעגייפ

 ,רעלסקעװ הקבר ,שטיװָאנעשעי אפעטס רעטכַאט ןייז ,טַארב םהרבא
 ןייש רעטסעװש סרענוואלפ ,רענווַאלפ

 ןַאמטיל םהרבא

 דוד -שרעה

 ; קידנציז סטכער ןופ "עטקינייארַאפ , יד רַאפ ןרָאטַאטיגא עּפורג ַא
 ,סעדיּפַאל ,קנַארפ לגייפ ,סמָאב ,רעיומיירפ-םאדרעטסמַא עלער

 גאטרעייפ

 אכָאטסנעשט ןיא גרעבמֲא
 (ןאמרעדעפ לאפר רבח ןוא ןַאמסדנַאל ןיימ טעמדיוועג)

 וָאכָאטסנעשט ןיא זיא סע ןעוו

 זַא ,סעיינ יד  ןרָאװעג טנַאקַאב

 רעלעטשטפירש רעטמירַאב רעד

 ןיא ןעמוקעג זיא גרעבמָאנ דוד שרעה

 -קַאדער רעד ןרָאװעג זיא ןוא טָאטש

 -ָאטסנעשט; ןכעלגעט םעד ןופ רָאט

 ןדיי בור'ס ןבָאה ,*טַאלבעגַאט רעווָאכ

 סרעדנוזַאב .ןביוהרעד טליפעג ךיז

 ןוא ץלָאטש טליפעג ךיז ןבָאה

 רעמ יד ןוא םיליכשמ יד קיד'בוט:םוי

 םידיסח עסייה ןעוועג ןענייז סָאװ ,טָאטש ןיא טנגוי עלַאקידַאר

 ןבירשעג טָאה גרעבמָאנ סָאװ ץלַא טנעיילעג ןוא סגרעבמָאנ

 ,"ףוז ןייז ןוא בר רעד; ןעגנולייצרעד יד ,"איבנ רעד; דיל ןייז

 ,ןפיול'ס, דיל ערענָאיצולָאװער סָאד ןוא ?הבישי רעשיליױּפ ַא ןופ,

 ףיוא םענייא ןדעי ייב ןגעלעג זיא --- ?ןקלָאװ עצרַאוװש ןגָאי'ס

 ןיא -- טייצ רענעי ןיא זיא גרעבמָאנ ןעמָאנ רעד .,,.ןּפיל יד

 קחצי טימ םעטָא ןייא ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא --- 165

 .שַא םולש ןוא םכילע םולש ,ץרּפ שובייל

 -נעשט ןיא טמַא-רָאטקַאדער םעד ןעמענרעביא סגרעבמָאנ

 ,טָאטש ןיא רעוט-ללכ יד ייב דחּפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה ווָאכָאטס

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ?סרעכַאמ, יד ,הליהק רעד ןופ סערָאזָאד יד

 -עג ארומ ןבָאה ייז ...רעטיצ ַא טּפַאכעג ןבָאה ,סעיצוטיטסניא

 ןסייר ןעמענ טינ לָאז רעדעפ עקיסייב סגרעבמָאנ זַא ,טַאה

 ..ייז ןופ ןסַאּפ

 רעד ןופ סעצייל יד ןעמונעגרעביא טָאה גרעבמָאנ ןעוו

 רע ..לטעטש ןיא ךעליירפ ןוא קידעבעל ןרָאװעג זיא ,גנוטייצ

 "תבשל תבשמ/, יד ןיא ,"רעזעל יד טימ ןסעומש; ענייז ןיא טָאה

 ..טָאטש ןופ "ינּפ, עמַאס יד טימ טעּפעשטרַאפ ךיז ,ןעלקיטרַא
 ,עכייר יד ,ןדיי עטרילימיסַא יד טּפַאכעגנײרַא ןבָאה ןטסרעממַא

 םיטַאבעלַאב יד ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םידוהַאי עשישטייד יד

 -מָאנ ..העד יד ךיוא ןוא האמ יד טַאהעג ןבָאה ייז ...טָאטש ןופ

 -ללכ עשיסקָאדָאטרָא יד טעװענַאשעג טינ ךיוא טָאה גרעב

 -לעוו ,םידיסח רעקסמָאדַאר ןוא רערעג יד ,סעקינהדוגא יד ,רעוט

 ןבעל ןשידיי םעד רעביא הלשממ יד ןטלַאהנָא טלָאװעג ןבָאה עכ

 -הליהק םעד ןיא ,ענימג רעשידיי רעד ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא

 -יידע יד ןשיוװצ המחלמ עקיליה ַא טרעקַאלפעג טָאה ,לביטש

 -טנַאה יד ןשיווצ ; ןסקָאדָאטרָא יד ןוא ,םידוהַאי יד ,ןדיי ?עשישט

 טָאה'מ .ןדיי-יחרזמ עשיטסינויצ יד -- םירחוס יד ןוא רעקרעוו

 ןוא סעטַאבעד טימ ןײרַא גָאט ןעיורג ןזיב טפמעקעג טרָאד

 ,..סעיצולָאזער

 טגעלפ ,גנוציז-הליהק ַאזַא טכוזַאב טָאה גרעבמָאנ ןעוו

 ;ןגָאז רע
 טימ ענעשעק עלופ ַא בָאה ךיא; --

 ,.."גנוטייצ
 -- םידדצ עלַא טנַאה רעלופ ַא טימ "טגנַאלרעד; טָאה רע

 .טייל-יחרזמ יד ייס ןוא ןסקָאדָאטרָא יד ייס ,םידוהַאי יד ייס

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןענַאטעילעפ ןוא רעדליב יד

 -שיטסירָאמוה ױזַא ןעוועג ןענעז ?טַאלבעגַאט רעוװָאכָאטסנעשט,

 -מורַא ןענעז רעגרָאזרַאפ-טָאטש יד זַא ,ןבירשעג שיטסַאקרַאס

 עיצקַאדער ןיא ןעמוק ןגעלפ ייז ...ענעגָאלשרעד יוװ ןעגנַאגעג

 יז סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רָאטקַאדער רעד זַא ,תונעט טימ

 טגעלפ גרעבמָאנ רעבָא ...קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןָאט ,ךעבענ ,ןליוו

 :לכיימש ַא טימ רעגרָאזרַאפ עשלהק "ענעטילעג; יד ןקיאורַאב

 דעקידנעמוק רעד ייב ךייא טימ ןפערט ךיז לעוװ ךיא, --

 טימ יו ?טקַאהעג, לייוורעד ןוא ,ןגָאז רע טגעלפ --- ,"גנוציז

 ..ּפעק ערעייז רעביא סעניבוד
 דוד -שרעה ןופ ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עקיזָאד יד

 םעד ןשיוװצ סעיסוקסיד עקרַאטש ןפורעגסױרַא ןבָאה גרעבמָאנ

 רעד רַאפ "סעמעט;
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 -הצמ יוװ גנוטייצ יד טּפַאכעצ טָאה'מ .טָאטש ןיא םלוע ןשידיי

 ארומ שזַא טָאה ,ןַאשטָאב לרעב ,רעבעגסיױרַא רעד ןוא רעסַאװ

 -מָאנ טימ טהנעטעגנייא טָאה רע ..ערה-ןיע ןַא רַאפ טַאהעג

 -ָאד יד וצ ּפעלק ערעדלימ ןלייטנייא רע לָאז רשפא זַא ,ןגרעב

 :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה גרעבמָאנ רעבָא .סערָאז

 ןייק ןטכעש טינ רע ןעק טינַא ,ףרַאש ןייז זומ ףלח ַא, --

 ..."תופוע ןוא תומהב

 רעצעזטפירש ןופ הכאלמ יד טנרעלעג טלָאמעד בָאה ךיא

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ?טַאלבעגַאט, רעד ואוו ,יירעקורד רעד ןיא

 גרעבמָאנ דוד שרצה

 -מָאנ .ד .ה ,רָאטקַאדער רעד .,6 רעמונ עעלַא רעטשרע ףיוא

 םענייפ ַא ןיא ,יירעקורד רעד רעביאנגעק טניואוועג טָאה ,גרעב

 טגעלפ יירעקורד רעד ןופ תיבה-לעב רעד .לעטָאה םענרעדָאמ

 יד םיא ייב ןגירק וצ לעטָאה ןיא ןקיש טפָא רעייז ךימ

 ענעצנַאג ןעמונרַאפ ןעוועג זיא גרעבמָאנ .ןצעז םוצ ןעלקיטרַא

 ןעמ טָאה ..גָאטימכָאנ טעּפש זיב ןפָאלש טגעלפ ןוא טכענ

 -רַא יד םיא ייב "ןּפעלש;, ןוא לעטָאה ןיא םיא וצ ןייג טזומעג

 ,גנוטייצ יד ןליפוצסיוא ידכ ,ןעלקיט

 "גָארט; וצ דובכ רעסיורג ַא ןעװעג סע זיא רימ רַאפ
 "ורד רעד זיב לעטָאה ןופ ,געוו ןפיוא ...ןעלקיטרַא סגרעבמָאנ
 -עג ,ךעלטעלב יד ןיא טקוקעגניײרַא לייוורעד ךיא בָאה ,יירעק

 ?טגָאזעגנײרַאק טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ טַאהעג האנה ,טכַאל
 ..םיריבג יד ,סעטַאט-טָאטש יד

 -רַא םעד ןעגנערב וצ גנַאל ױזַא ריד ייב טמענ סָאװ; --

 טסָאה ןעיירש סָאבעלַאב רעד טגעלפ -- ?למהרבא ,לקיט

 ןעניר ןרערט ...געוו ןפיוא טּפירקסונַאמ םעד טנעיילעג יאדווא

 ייב "ןגָארט, רעווש ַא ..ןָא רָאנ םיא קוק ,רעטכעלעג ןופ םיא

 ,םיא

 -טייל ןפיוא לעטָאה ןיא ןגרעבמָאנ ייב קידנטרַאװ ,לָאמנייא

 : רימ וצ ןָא ךיז רע טפור ,לקיטרַא

 רעילואוו ַא טסיב ,ריד ןופ טרעהעג בָאה'כ ,למהרבא --
 ןיא קיטעט ןוא "ןויצ-ילעוּפ, יד ייב דילגטימ ַא טסיב ,רוחב
 "?ַאה ?תמא סע זיא .םייה-רעטעברַא רעד

 טימ ,רעקידרעטיצ ַא ךיא בָאה -- ,גרעבמָאנ רעה ,ָאי; ---

 -ָאס ןוא עשידיי יד ןעייל ךיא -- .טרעפטנעעג ,דובכה-תארי
 -סערָאק ַא טייצ-וצ-טייצ ןופ קיש ןוא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצ

 םעד ןגעוו עשרַאװ ןיא ?גנוטייצ רעטעברַאא רעד וצ ץנעדנָאּפ
 רימ ייב דָארג בָאה ךיא .,וָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל-רעטעברַא
 -עייל ,רשפא ,סע ריא טליוו ,גרעבמָאנ רעה ,ץנעדנָאּפסערָאק ַאזַא

 ,רעטציוושרַאפ ַא ךיא בָאה -- ?? גנוניימ רעייא ןגָאז ןוא ןענ

 ,טגערפעג םיא רעטיצ ַא טימ

 ַא טימ רע טָאה -- ?,למהרבא ,ןָאט קוק ַא ךימָאל; --

 ןָאטעג גָאז ַא םינּפ ןכעליירפ-קידעכַאל

 -ייא סיורג ןיא עניימ ךעלטעלב ריפ יד קידנענעיילרעביא

 טּפירקסונַאמ םעד טּפַאטַאב ,טניישעצ ךיז םינּפ ןייז טָאה ,שינעל

 :םערָא םייב ןעמונעגנָא ךימ ןסַאלעג ןוא

 ןַא טסיב ..סעקָאינכ רעװָאנישמַא יד ןופ טינ טסיב --

 טספמעק ןוא סעקדנָארַאּפ עקיטציא יד טנייפ טסָאה ...לעוּפ רעתמא

 טימ ,ןבירשעג קידעבעל ץנַאג זיא'ס ...טלעוו רערענעש ַא רַאפ

 רעד טימ ייטש ...רוחב רעגנוי ַא ךָאנ טסיב ,השקשינ ..,ץרַאה

 ..ןפמעק וצ יַאדכ זיא'ס ...טלעוו רערענעש

 ןבָאה ןקַאב יד .רעביפ ַא ןיא לעטָאה ןופ סױרַא ןיב'כ
 ַא ..החמש ןופ ןעגנורּפשעג שממ טָאה ץרַאה ןיימ ,טמַאלפעג
 יָאק ןיימ ןגעװ טגָאזעג טָאה גרעבמָאנ .ד .ה --- טייקיניילק
 ,..טרָאװ טוג ַא ץנעדנָאּפסער

++ 8 ++ 

 ןיא טָאג יו ןבעל וצ טַאהעג ביל טָאה גרעבמָאנ .ד .ה

 תבש ַא עעלַא רעד ןיא קנַאב ַא ףיוא ױזַא קידנציז ,סעדָא

 רע ןעוו .גרעבמָאנ .ד .ה ייברַאפ טייג ,םירבח טימ ,גָאטימכָאנ

 ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה

 ,למיה ןטעביז ןיא טליפרעד ךיז בָאה ךיא .,ךיז וצ ןפורעגוצ ךימ

 -- ,גרעבמָאנ ןָא ךיז טפור --- ,למהרבא ,סיוא ךימ רעה; --
 ןיב'כ ,קיטיירפ ןקידנעמוק זיב קרַאמ ןעצ ַא ןבָאה זומ ךיא
 -תלימג ַא טימ ןפלעהסיורַא רימ וטסנעק רשפא ,טגנערַאפ רעייז
 ,..7? דסח

 ,עמוס "עקיטשינ; ַאזַא ענעשעק ןיא טַאהעג טינ דָארג בָאה'כ
 ..ןיירַא םינּפ ןיא םיא ןקוק וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא ןוא
 ...ןגעמרַאפ ַא ,רצוא ןַא ןעוועג טלָאמעד רימ ייב זיא קרַאמ 0
 קרַאמ ןדעי טזומעג ןוא עשַאק ףיוא רעסַאװ ךיא בָאה טנידרַאפ
 -עג טושּפ טָאה'מ ואוו ,ןרעטלע עניימ ןופ זיוה ןיא ןבעגניײרַא
 זיא סע --- טכַארטעג ךיא בָאה -- *? ןעמ טוט סָאװ, ,..טרעגנוה
 ..."לרענעצ ַא טימ ןגרעבמָאנ ןפלעה וצ דובכ רעסיורג ַא ךָאד

 ךיא ףור --- ,"ךיז טימ טלעג ןייק טינ ךיא בָאה טציא; --
 -סױרַא ןענעק ךיא לעװ ןגרָאמ רעבָא; --- ןגרעבמָאנ וצ ןָא ךיז
 ..."טמיטשַאב ...ךייא רַאפ ןָאט רעכיז סע לע'כ ...ןפלעה

 רימ רע טָאה -- ?טינ סעגרַאפ רעבָא ,ןגרָאמ ןייז לָאז, -

 רעד ןיא טירט עקיטסַאה טימ קעװַא ןוא טנַאה יד טקירדעג

 ...עײלַא רעטייווצ

 -מָאנ סָאװ ןגעוו טגָאזעגסיױא טינ ךיא בָאה םירבח עניימ
 קעװַא רעטעּפש ןיב ךיא רעבָא ...טדערעג רימ טימ טָאה גרעב
 ןעצ טגרָאבעג םיא ייב ןוא םעניימ ןיזוק ןכעלגעמרַאפ ַא וצ
 -מָאנ ןבעגעגקעװַא קרַאמ ןעצ יד ךיא בָאה סנגרָאמוצ .קרַאמ
 ..ןגרעב

 -מָאנ זַא ,טביולגעג טינ רימ ךיז טָאה ,טגָאזעג תמא םעד
 ..םורַא רָאי ַא ןיא וליפַא בוח םעד ןבעגּפָא רימ טעװ גרעב
 ןיב ךיא רעבָא ...סניוועג עסיורג סָאד ןעניוועג לָאז רע ןדייס
 ןפלעהסורַא טנעקעג בָאה ךיא סָאװ םעד טימ ץלָאטש ןעוועג
 בָאה'כ ...דסח-תלימג ַא טימ רעלעטשטפירש ןשידיי ןסיורג םעד
 ? רשפא ...געט יד טלייצעג ...טפָאהעג ןוא טרַאװעג
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 ןיירַא טמוק -- קיטיירפ עקַאט -- רעטעּפש געט ןביז טימ

 -עג יו טעברַא ןייז ּפָא טוט רע ,עיצקַאדער רעד ןיא גרעבמָאנ

 : ךיז וצ ןײרַא ךימ רע טפור לָאמ ַא טימ ןוא ,ךעלנייוו

 .טעברַא רעד ךָאנ ךיילג ןעז ךיד ליוו ךיא ,למהרבא; --

 ..."רימ ףיוא טרַאוו

 ןיב ,קעװַא ןענייז רעביירש יד ןוא סרעצעזטפירש יד ןעוו

 ןוא ןעמונעג טינ גנַאל טָאה'ס .,ןיילַא רענייא ןבילבעג ךיא

 : רימ וצ ןָא ךיז טפור גרעבמָאנ

 טינרָאג ךיז טספרַאד ,למהרבא ,ןייג רימ ןענעק טציא, --
 "...ןקערש

 טלייאעג ךיז ןבָאה ןדיי .עײלַא רעד ןיא סױרַא ןענעז רימ
 םידיסח ,ןעמָארק יד טכַאמרַאפ ןבָאה םירחוס .טעברַא רעד ןופ
 ..תבש-תלבק וצ טרעדעפעג ךיז ...הווקמ ןופ ןעגנַאגעג ןענעז
 ַא ,"רַאב , םוצ קידנעמוקוצ ...עײלַא רעטייווצ רעד וצ ןעייג רימ
 :גרעבמָאנ ןָא ךיז טפור ,ןַארָאטסער רעסיורג

 עטָאּפַאק ןייד ...טינ ךיז םעש ..ןײרַא רימ ןעייג ָאד;, --
 עלעטיה עשידיי'ס ..טינ טכַאמ'ס רעבָא ,ךעלשידיי עקַאט זיא
 .."ןיימ'כ ...דיי רעכעלטלעוו ַא טסיב ..טנַאה ןיא ןטלַאה וטסנעק

 ךימ טעזרעד רעמָאט ,ןײגוצניײרַא טלקנייווקעג ךיז בָאה'כ
 יו :םעד ץוח ...רעטָאפ ןיימ סעיינ יד וצ טגָארט ןוא רעצעמע
 סייו רעװ ?ןַארָאטסער ןשיטַארקָאטסירַא ַאזַא ןיא ךיא םוק

 ,גרעבמָאנ ליוו אמתסמ ?ןבעגסיוא טרָאד ףרַאד'מ טלעג ליפיוו

 -רעד ךיוא רשפא ןוא ...טיצלָאמ ַא רַאפ ןלָאצַאב לָאז ךיא זַא

 ךימ טָאה גרעבמָאנ רעבָא --- ...? דסח:-תלימג ַא ךָאנ םיא ןעגנַאל

 ...קינייוועניא ןיוש רימ ןענעז םענייאניא ןוא ךיז וצ ןָאטעג יצ ַא

 ןסייהעג םיא טָאה גרעבמָאנ .ןעמוקעגוצ זיא רענלעק ַא
 -יצ ַא ןוא ךעלקיּפוּפ ,ךעלרעבעל -- סעיצרָאּפ ייווצ ןעגנערב

 ןעקנורטרַאפ ןוא טייצלָאמ םעד ןסעגעגּפָא ןבָאה רימ ...לסעמ

 ,סעװַארטָאּפ יד רַאפ טלָאצַאב טָאה גרעבמָאנ ...ריב זָאלג ַא טימ

 טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא רענלעק םעד טלעג-קנירט ןבעגעג

 -עק-לטסעוו ןייז ןופ סױרַא גרעבמָאנ טמענ ָאד ...ריט רעד וצ

 ייברעד ...ןירַא טנַאה ןיא רימ ייז טּפוטש ןוא קרַאמ ןעצ ענעש
 :גָאז ַא רע טיג

 ,תובוח ענייז ּפָא דוד-שרעה טיג ױזַא טָא ,למהרבא; --
 ..."ןורכז ןיא סע בָאה ...!? טסייטשרַאפ

 ,טנגעזעג קיצרַאה ךיז ןוא עײלַא רעד ןיא סױרַא ןענעז רימ

 רָאנ ,םייהַא ןעגנַאגעג טינ ןיב'כ .טרעדורעצ ןעוועג ןיב ךיא

 ..ןעלגילפ ענייז ףיוא ןגָארטעג ךימ טלָאװ ךאלמ ַא יװ ,ןפָאלעג

 ןפָאלשניא טנעקעג טינ ךיא בָאה טכַאנייב קיטיירפ םעד

 :טכַארטעג בָאה ךיא

 -ידיי רעסיורג ַא זיולב טינ זיא גרעבמָאנ דוד-שרעה; ---

 ..שטנעמ רעסיורג ַא ךיוא זיא רע ,רעטכיד רעש

 ...זוס רעסיור;ג רעד
 (ה"ע ןאמטיל הנוי ריאמ רעטָאּפ ןיימ ןופ קנעדנָא ןיא)

 -נײרַא רעטפָא ןַא ןעוועג ךיא ןיב ןרָאי עשלגניי עניימ ןיא

 םידיסח ענייז יו ,רעדָא ,ָאריּפַאש רודגיבא 'ר ןיבר םייב רעייג

 סָאװ ,םעד תמחמ ןעוועג זיא סָאד ,לרודגיבא 'ר ,ןפור םיא ןגעלפ
 ןופ ?טנַאה עטייווצ , יד ןעוועג זיא ,הנוי-ריאמ 'ר ,רעטָאפ ןיימ

 שולש וצ ןעמענטימ ךימ טגעלפ רע .שדוקב שמשמ רעד -- ןיבר

 ןעוו .שיט סניבר םייב תורימז ןעגנוזעג בָאה ךיא ואוו ,תודועס

 רע טָאה ,ןעגניז טרעהעג לָאמ ןטשרע םעד ךימ טָאה יבר רעד

 :רעטָאפ ןיימ וצ טגָאזעג

 לָאז ,לכלוק סיז ַא טָאה למהרבא ןייד ,הנוי-ריאמ 'ר, --

 ..ןשיט; עקידתבש ערעזדנוא ןעניײשַאב רע

 לקיטש ַא טימ ןפיוקרעטנוא ךימ טגעלפ ןיילַא יבר רעד

 ןסיז לזעלג ַא טימ לָאמַא ןוא לכיק-רעייא ןַא טימ ,ךעקעל

 ..ןייוו עקנישזָאר

 .ףיוה סניבר ןיא תיב-ןב ַא ןרָאװעג ךיא ןיב םורַא-ױזַא

 עניימ טימ ןליּפש וצ ןסירעג אקווד ךיז טָאה ץרַאה שידניק ןיימ

 -עג בָאה ךיא ואוו ,תדה-יקיזחמ הרות דומלת רעד ןופ םירבח
 ןבָאה טלָאװעג לָאמ עלַא ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ רעבָא ,טנרעל

 ,..ךידז ןבטל

 רָאּפ ַא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ףיוה סניבר ןיא שטָאכ

 טימ ךיא בָאה -- ךעלגניי ייווצ ןוא ךעלדיימ ייווצ -- רעדניק

 ץנַאג ַא .תופקה יד ייב הרות תחמש זיולב ןפיטש טנעקעג ייז

 טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טיהעגּפָא רעדניק סניבר םעד ןעמ טָאה רָאי

 וענרעל רָאנ ,ךַאז ןייק טימ ךיז ןבעגּפָא טינ ,םענייק טימ ןרבח

 ,.."טייקשירייע

 תופקה יד ייב .םַאנסיוא ןַא ןעוועג רעבָא זיא הרות תחמש

 טרישרַאמ טָאה'מ .טשימעגסיוא ךיז ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןבָאה

 -עג ,ןעגנוזעג טָאה'מ ,םידיסח יד טימ ןעמַאזוצ רענעפ יד טימ

 תופקה יד ייב ...סהרות-רפס יד םורַא טצנַאטעג ,טכַאלעג ,טפיטש

 סָאװ ,עלערעּפ ,לרעטכעט סניבר ןטימ טצנַאטעג וליפַא בָאה ךיא

 ...לגניי ַא ףיוא ןָאט וצ קילב ַא טַאהעג ארומ רָאי ץנַאג ַא טָאה

 -רעדניק עניימ ןיא ,ףיוה סניבר ןיא ןפָאלרַאפ ךיז טָאה

 טפור ,עלעסָאי ,ךעלדניז סניבר ןופ רענייא :ארונ-השעמ ַא ,ןרָאי

 :רעיוא ןיא דוס ַא ןייא רימ טמיור ןוא טייז ַא ןָא קעװַא ךימ

 ,לביטש-םעדיוב ןפיוא טכַאנרַאפ טנייה ןעז ךיד ליוו ךיא למהרבא

 :עלעסָאי טגָאז ? לביטש-םעדיוב ןפיוא סעּפע סָאװ :ךיא גערפ

 גָאז ,ַאש ...דוס ַא זיא'ס ,ןגעוורעד ןסיוו טינ רָאט רענייק;

 ....רעגניפ:-ץיּפש יד ףיוא ןײלַא רענייא םוק ןוא סיוא טינ םענייק

 -עצ ַא "ךיוב ןיא דוס, ןטימ ףיוה סניבר ןופ קעוװַא ןיב'כ
 ןעז ךימ ליוו עלעסָאי ..ןגָאז טינ םענייק רָאט'מ ...רעטמַאלפ

 ןוא קנַארפ םורַא ןצנַאט תוחור ןוא םידש ואוו ץַאלּפ ַא ןיא

 ..?זיא דוס רעד סָאװ טסייוו רעוו ...םעדיוב ןפיוא ...יירפ
 -רעה ןיימ ןוא קערש ךס ַא טבעלעגרעביא גָאט םעד בָאה'כ

 ,טקרעמַאב טָאה עמַאמ יד .קרַאטש רָאג טּפַאלקעג טָאה עלעצ
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 -עצ ןיב ןוא טגרָאזרַאפ םורַא ייג ,טינרָאג סעּפע סע ךיא זַא

 ...ןגָארט

 -- עמַאמ יד טיירש -- ,םהרבא ,ריד טימ זיא סָאװ --

 ? קוביד ַא ,הלילח ,ריד ןיא ןירַא זיא רשפא

 בָאה ךיא -- רעטיצ ַא טימ ךיא רעפטנע -- עמַאמ ןיינ ---

 ..דוס 8 זיולב ;"ךיוב ןיא ידוס. 8

 ןרערט יד טשיוועג ןוא טצפיזעג ,טנייוועצ ךיז טָאה עמַאמ יד

 ,ךוטרַאפ ןטימ

 טָאה -- ,בירעמ ןופ ןעמוקמייהַא טעוו עטַאט רעד ןעוו ---

 ןיבר םוצ ןײגרעבירַא ךיילג ןעמ טעװ -- טעּפילכעג עמַאמ יד

 ןַאמטיל הנוי-ריאמ 'ר

 םעד ריד ןופ ןבײרטסױרַא ןוא ןָאט סעּפע לָאז רע ,לרודגיבא

 ...סע טספור וד יװ ,"ךיוב ןיא דוס, םעד רעדָא ,"קוביד;

 ךיא בָאה -- .ייוו טינרָאג רימ טוט'ס .,טינ ןייוו ,עמַאמ ---

 זיב ןטַאט ןפיוא ןטרַאװ טינ לעוװ ךיא -- .ןטעבעג ךיז קערש טימ

 ןפילרעבירַא ןיילַא לעװ ךיא ,בירעמ ןופ םייהַא ןעמוק טעוװ רע

 ..רעטצניפ קרַאטש טרעוו סע רעדייא ,ןיבר םוצ

 יד ןכָארבעג עמַאמ יד טָאה -- עלעדניז ןיימ ,יוא --

 -קאוורעד ַא יװ ױזַא טסכַארט ןוא גולק ױזַא טסיב -- טנעה

 בירעמ ןענוװַאד ןיבר םוצ רעבירַא ןײלַא עקַאט ףיול ...רענעס

 ...רעטָאפ-עטַאט -- המילש האופר ַא ןקיש טָאג ריד לָאז ןוא

 ןפָארטעגנָא געוו ןפיוא ךיא בָאה ,ןיבר םוצ ױזַא קידנפיול

 טלייאעג ןוא יינש ןפיט ןיא טנַאּפשעג ןבָאה עכלעוו ,םידיסח

 ..ןיבר םייב בירעמ  ַא ןּפַאכוצנײרַא

 ,ךיא ןיב ,שרדמה:תיב סניבר ןיא ןײגנײרַא טָאטשנָא רעבָא

 ןפערט וצ ךיז ידכ םעדיוב ןפיוא ןכָארקעגפױרַא ,ןגיוב ןוא לייפ

 ...ןעלעסָאי טימ

 ךיילג ךיז ןבָאה סיפ עניימ .רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא'ס

 -עצ יד ..זָאלג םענעכָארבעצ ןוא ,סעטַאמש ןָא ןסױטשעגנָא

 ךימ טָאה דחּפ ַא .רעדורעג ַא טכַאמעגנָא ןבָאה רעשעלפ ענעכָארב

 ..טקַאּפעג ךימ ןבָאה תוחור עזייב ןוא םידש יד :טּפַאכעגמורַא

 ..ןזָאלסױרַא טינ ןקידעבעל ןייק ןענַאד ןופ ןיוש ךימ ןלעװ ייז

 -שטנעמ עמערַאװ ַא .רימ ןבענ ןצעמע ךיא רעהרעד םעצולּפ

 -סילפ שינרעטצניפ-קָאטש ןיא .םינּפ ןיימ ןָא טריר טנַאה עכעל

 :עמיטש עכעלשטנעמ ַא סױרַא-טרעט

 ..זיא סָאד ,ארומ ןייק טינ בָאה ? למהרבא ,וטסיב סָאד ---

 -וקעג טסיב ...ןוז סלרודגיבא 'ר סניבר םעד ,ָאי ...! עלעסָאי

 ןלעטש ךיז טעוו'מ רעדייא ..העש רעקיטכיר רעד ןיא עקַאט ןעמ

 ..."דוס; ןסיורג םעד ןבעגרעביא ריד ךיא לעװ ,בירעמ ןענווַאד

 ּפָארַא דלַאב זומ ךיא ..םעד ןופ ןסיו טינ רענייק לָאז ,ַאש

 ,..שרדמה:תיב ןיא

 ,ךַאז עטרַאה קיטש ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ

 ןגנַאל ןייז ןופ סענעשעק יד ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה עלעסָאי

 לטכיל-בלח ַא שַאט ןייא ןופ ןגױצעגסױרַא ןוא טַאלַאכ םענעדייז

 -ביירש ַא -- רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,(עלעבעווש) עקלאּפַאז ַא טימ

 ,רעכיז טכַאמעג ,לטכיל סָאד ןדנוצעגנָא ךיג טָאה רע ...טפעה

 שינעלייא ןיא ןוא ,רערעדנַא ןייק טינ ןוא ,ךיא ןיב סָאד זַא

 : ןדייר ןעמונעג

 ַא ךיז טסנרעל וד ,רעצעזטפירש ַא טסיב וד ,למהרבא --

 -רַאפ ןוא תויתוא עקילייה יד ןלעטשנעמַאזוצ -- הכאלמ עקיליײה

 -רעד ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא ...קלָאפ ןשיווצ טכיל ןטיירּפש

 טימ טרעייטשעגייב סעּפע בָאה ךיא זַא ,ביולג ךיא ...גנולייצ

 ןגירק לָאז טעברַא ןיימ זַא ,ןָאט סעּפע וטסנעק רשפא ...ןפַאש ןיימ

 ..טלעו רעקיטכיל רעד ףיוא ןעניישרעד לָאז יז זַא ,ןוקית ַא

 ..רַאפרעד ןעקנַאד קיביײא ריד לעװ ךיא

 -- ןעלמַאטש ןעמונעג ךיא בָאה -- ,עלעסָאי ,רעבָא --

 ןיב ךיא ?ןלייצרעד רימ טספרַאד וד סָאװ דוס רעד זיא סָאװ

 ..דוס םעד ןרעה וצ זיולב רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןעמוקעג ךָאד

 -ביירש) "טעיַאק; םעד םענ ,למהרבא ,"דוס; םעד ריד ַאנ ---

 רעדָא ,גנוטייצ ַא ביוא ןוא גנולייצרעד יד רעביא-זעל ,(טפעה

 -ּפָא יד ןעגנערב רימ וטסלָאז ,ןקורדּפָא סע טעװ ,לַאנרושז ַא

 רָאט שטנעמ רעקידעבעל ןייק ...שרדמה:תיב ןיא ךַאז עטקורדעג

 ַא'ס ..."דוס; םעד ןסייוו עדייב רימ זיולב -- ןופרעד ןסיוו טינ

 ...דוס רעסיורג

 ,לביטש-םעדיוב ןופ טרַאשעגּפָארַא עדייב ךיז ןבָאה רימ
 -עג ןיוש טָאה םלוע רעד תעב שרדמה:תיב ןיא טּפַאכעגנײרַא
 ,,,טנוװַאדעג קַאמש

 ,לרודגיבא 'ר ןיבר םייב ןענוװַאד-בירעמ ןופ םייהַא קידנעמוק
 ןיא טקוקעגניירַא ןוא סיוש ןפיוא ןעמונעג עמַאמ יד ךימ טָאה
 לָאמ יירד ןוא ןגיוא יד טשוקעגסיוא רימ טָאה יז ,ןגיוא עניימ
 :ןגיּפשעגסיױא

 טגערפעג עמַאמ יד טָאה -- ? דניק ןיימ וטסכַאמ סָאװ ---

 ?ןסע סעּפע טסליװ --- קידנשרָאפ

 -סיוא רעכעליירפ ןוא רעקידנכַאל ַא ךיא בָאה --- ,עמַאמ ---

 ..ןסע ץלַא לע'כ ,ףלָאװ ַא יו קירעגנוה ןיב ךיא -- ,ןעגנוזעג

 טזייוו סָאװ ,קידצ ַא עקַאט זיא לרודגיבא 'ר יבר רעד --

 עמַאמ יד ןָא ךיז טפור -- ...רודה קדצ ַא זיא רע .,..םיסינ

 םיא וצ קעװַא זיא דניק'ס -- .למיה םוצ טנעה יד טביוה ןוא

 ..טנוזעג ןוא שירפ םיײהַא ןעמוקעג ןוא "ךיוב ןיא דוס; ַא טימ

++ 8 :: 

 ַא טימ טנעיײלעג ךיא בָאה גנולייצרעד עטשרע סעלעסָאי

 ןיא טקישעגקעװַא סע ךיא בָאה רעטעּפש .םעטָא ןטּפַאכרַאפ

 -עגּפָא ךיילג סע טָאה סָאװ גנוטייצ-גָאט רעשידיי רעװעשרַאװ

 -יירש רעד זַא ,ןבירשעג רימ טָאה רָאטקַאדער רעד ןוא טקורד

 -רעד םיא ןופ ןעק'מ ןוא ...טנַאלַאט טגָאמרַאפ עלעסָאי רעב

 .ןכַאז עסיורג ךָאנ ןטרַאװ

 לא
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 עיבַארטסנַָאמעד עשידיסח ַא

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןעוועג זיא סָאד

 טצעזַאב טָאה רעטילימ עשישטייד סָאד .1914 ןיא ,המחלמ

 ןיא ?טײקשיטַאבעלַאב; ןריפנייא ןעמונעג ךיז ןוא ווָאכָאטסנעשט

 רענייא ןלעפַאב טימ ןשיפַא ןזייװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס .טָאטש

 זיאס ..טינ ןעמ רָאט סָאד ןוא ,ןעמ געמ סָאד : ןרעדנַא ןכָאנ

 ..2ָאי געמ'מ, יו ,"סטינ רָאט'מ; רעמ ךס ַא ןעוועג

 סאנוש םעד ףיוא ןענייז ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ןשטייד יד

 ןעמונעגנירַא טָאה םזירַאטילימ רעשישטייד רעד .עירָאטירעט

 ןוא סעּפַאל ענרעזייא עריא ןיא עירָאטירעט עשיליוּפ עצנַאג יד

 יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רוטַאטקיד עשירעטילימ ַא טריפעגנייא

 .קערש סיורג ןיא גנורעקלעפַאב עשיליוּפ

 ןעמוקעגנָא טלָאמעד ןשטייד יד זיא ןליוּפ ןעמענרַאפ סָאד

 :רַא סיַאלָאקינ רַאצ ןופ טּפױה רעד תמחמ .,טולב קיניײװ טימ

 עשיסור סָאד ןליױפַאב טָאה --- שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ -- ןעיימ

 -עג ןסור יד ןענעז ..."דנַאל ןיא ףיט; ןעיצקירוצ ךיז רעטילימ

 ..טגָאיעגכָאנ רדסכ ייז ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןפָאל

 וצ ןעוועג זיא בַאטשילַארענעג ןשישטייד ןופ ליצ רעד

 ןעק סָאװ זייּפש טימ דנַאל עטעפ סָאד ,עניַארקוא ןעמענרַאפ

 ,.?דנַאלרעטַאפ עבילק סָאד רעגנוה ןופ ןטיהרַאפ

 רעוו ,עניַארקוא ןיא ןָא-טמוק'מ זיב ןעמ טוט סָאװ רעבָא

 ...? ןיהַא ןּפעלשרעד ךיז טעוו'מ ןעוו טסייוו

 טכַארטעג טינ גנַאל בַאטש-לַארענעג רעשישטייד רעד טָאה

 :לעּפַאב ַא ןבעגעג ןוא

 ןליױּפ ןיא רעדלעפ יד ןופ שינעטערעג סָאד ןעמענּפָארַא;

 לייו ,זעק ןוא רעטוּפ יד ,תופוע יד ,תומהב יד ,האובת יד

 טינ דנַאלשטייד ןיא רָאט'מ ...טַאז ןייז זומ ?דנַאלרעטַאפ סָאד;

 ../רעגנוה ןייק ןדייל

 רעזייק ןופ םעט םעד טליפרעד ךיילג טָאה ווָאכָאטסנעשט

 ןופ קידייל ןרָאװעג ןענייז רעבלעוועג יד ;קיטילָאּפ סמלעהליוו
 טָאה'מ .רעקינייו ןוא רעקינייו ןרָאװעג זיא גרַאװנסע ,זײּפש

 -קנַארק ײלרעלַא טכַארבעג טָאה רעגנוה רעד ...ןרעגנוה ןעמונעג

 -לעג ,רעכייב ענעלָאװשעג ,סופיט-ןקעלפ ,סופיט:ךיוב : ןטייה
 ױזַא ןרָאװעג זיא טייקכעלברעטש יד ...תורצ ערעדנַא ןוא טכוז

 ריא רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה טכַאמ עשישטייד יד זַא ,סיורג

 ןייק ןעמָארטשנײרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעטילימ

 | ,ןלױּפ
 ןדייל טינ לָאז רעטילימ עכעלרעזייק סָאד זַא ןעמ טוט סָאװ,

 םעד ןכָארבעג ךיז בַאטשילַארענעג רעד טָאה 7? תופיגמ יד ןופ

 יז טָאה ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןדייל יד ...ּפָאק

 ,טרַאעג סָאװ-קיניײװ

 -נעשט ןיא טנַאדנעמָאק רעשישטייד רעד טָאה לכ-םדוק

 .. ענעיגיה, טסייה סָאװ לטימ םעד וצ ןעמונעג ךיז ווָאכָאטס

 .ףשטנעמ יד ןוא טָאטש יד ןרעיישסיוא ,ןקיניירסיױא ףרַאד'מ

 טָאטש ןופ טנגעג רעדנַא ןַא טלגנירעגמורַא גָאט ןדעי ןעמ טָאה

 טלָאגעגּפָא טָאה'מ ..ןירַא דָאב ןיא ןשטנעמ יד טריפעג ןוא

 רַאפ ...ןיילק ןוא סיורג טריצקעפניזעד ןוא ּפעק יד ןופ רָאה יד

 רעדָא תבש-דובכל הוקמ ןיא ןייג וצ סעיינ ןייק טינ זיא ןדיי

 עטסָארּפ ןיא ןיירַא הוקמ ןיא שינעּפעלש ַאזַא רעבָא ,בוט-םוי

 טייז ןעזעג טינ וװָאכָאטסנעשט טָאה סָאד -- ךָאװ רעד ןופ געט

 ..ןלױּפ-שיסור ןופ עּפַאמ רעד ףיוא ףױרַא זיא טָאטש יד

 סָאד זַא ,טסואועג טוג ץנַאג טָאה טכַאמ עשישטייד יד

 ןפלעה סָאװ-קינײװ טעוװ גנורעקלעפַאב יד ןרעייש ןוא ןקינייר
 טסייה ,ןעלטימ עשינעיגיה ץוח .טָאטש ןיא תופגמ יד ןלעטשּפָא
 לָאז ,ןרעגנוה טינ לָאז םלוע רעד זַא ןעז ךיוא ןעמ ףרַאד ,סע

 ..לפָאטרַאק ןוא טיורב שטָאכ ,ןסע וצ סָאװ ןבָאה

 ןבָאה םוירעטסינימ:-סטפַאשטריו ןשישטייד ןופ רעריפ יד

 -ָארטסַאטַאק ַא ןדיימרַאפ וצ ןעמ טוט סָאװ : ּפעק יד ןכָארבעג ךיז

 ןרעוװ טקעטשעגנָא טינ לָאז יז זַא ,ײמרַא רעשישטייד רעד רַאֿפ עפ

 -עקוװַא ,הלילח ,ןעק ײמרַא עצנַאג יד ?ןליצַאב-סופיט יד טימ

 ...? גרוברעטעּפ ןייק ןרישרַאמ וצ טָאטשנָא ןלָאטיּפש יד ןיא ןלַאפ

 ? תופיגמ יד ןגעק ןעמ טוט סָאװ

 ןייק טינ טָאה ןליױּפ םענעמונרַאפ םעד ןיא גנורעקלעפַאב יד

 טָאה דנַאלרעטַאפ סַאד ,יז ןסיוו ,לייו ,טמיטש סַאד,, .זייּפש

 .."ןלױּפ ןופ גרַאװנסע סָאד ןעמונעגוצ טושּפ טסָארּפ
 ,ןילרעב ןיא "רעטצנעפ עכיוה, יד ןיא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה

 ןוא טיורב סעיצרָאּפ ןגירק לָאז ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב יד זַא

 ...תומשנ ערעייז ןטלַאהרעד וצ ףיוא לפָאטרַאק

 טינ ןעמ טָאה ןלױּפ ןיא ןשטנעמ ןסַאלק עכייר יד רַאפ

 ןפיוא ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןבָאה ייז .ןגרָאז קרַאטש טפרַאדעג

 זיולב טינ טפַאשעגנייא ךיז ןבָאה ייז ואוו ,?קרַאמ ןצרַאוװש;

 ..זעק ןוא רעטוּפ ,ךעלזדנעג ךיוא רָאנ ,לפָאטרַאק ןוא טיורב

 ץלַא ןעמ טָאה טלעג רַאפ ךָאד ,סיורג ןעוועג זיא תורקי רעד

 טוט סָאװ -- םינצבק יד ,רעטעברַא יד רעבָא .ןפיוק טנעקעג

 ?ייז טימ ןעמ

 ,ןטקירטסיד ןיא ןרָאװעג טלייטעגנייא זיא גנורעקלעפַאב יד

 עכעלגנעגוצ וצ לפָאטרַאק ןוא טיורב טפיוקרַאפ טָאה'מ ואוו

 לעג רעדָא ליוק יוװ ץרַאװש ןעוועג זיא טיורב סָאד ,תמא ,ןזיירּפ

 עזורוקוק טימ ןרָאװעג טשימעג זיא לעמ סָאד לייוו ,םייל יו

 טיורב ןגירק וצ "ןעייר; יד רעבָא ,ןרָאיצרַאװש ערעדנַא ןוא

 ןוא טיירב רעצנַאג רעד רעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה לפָאטרַאק ןוא

 זיא'מ ואוו ןוא ןעגנַאגעג זיא'מ ואוו .װָאכָאטסנעשט ןופ גנעל

 יי ןעיירע ,"ןעיירק ,"ןעייר; ןעזעג ןעמ טָאה ןענַאטשעג

 -טָאטש רעווָאכָאטסנעשט יד ןבָאה לפָאטרַאק ןפיוק ןענעק וצ

 רעדעי טָאה ךָאװ ַא לָאמ ןייא זַא ,םעטסיס ַא טריפעגנייא סעטַאט

 "ףייר; רעד ןיא ןלעטש טזומעג ךיז טקירטסיד ןופ רעניואוונייא

 -ַאב םעד ןעמוקעג טינ ןעמ זיא רעמָאט .קלח ןייז ןגירק וצ

 "וק ןעמוק טזומעג ןעמ טָאה ,לּפָאטרַאק יד ךָאנ גָאט ןטמיטש

 ..ןרעגנוה -- ךָאו רעקידנעמוק זיב ןוא ךָאו עקידנעמ

 -ָאטסנעשט רעזדנוא ןיא השעמ ַאזַא טריסַאּפ לָאמ ןייא טָאה

 : ווָאכ
 ןענַאטשעג ןענעז לרודגיבא 'ר ןיבר ןופ םידיסח יד תעב

 -הנומש עקידתבש יד טנוװַאדעג ןוא םיתילט יד ןיא טליהעגנייא

 ךיז ןוא ןייוועג סיורג ַא טימ ענעדיי ַא ןפָאלעגניײרַא זיא ,הרשע

 :רענעט עכיוה יד ףיוא ןזָאלעצ
 תבש ללחמ ןענעז ןדיי ...טָאטש ןיא קילגמוא סיורג ַא'ס;

 רעד ןיא ןעייטש ןדיי ןעוו --- ,ןענווַאד ריא טנעק יװ ...איסהרפב

 "? ריא טגייווש סָאװ ,יבר ...תבש םוא לּפָאטרַאק ןפיוק ןוא *עייר;

 רעד ..שרדמה:תיב ןיא ףַאלעג ַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס

 טָאה ,הרשע-הנומש יד טקידנערַאפ טַאהעג טינ ךָאנ טָאה יבר

 ַא טימ דיי ןייא .רעהַא ןוא ןיהַא טנעה יד טימ טעכָאפעג רע
 םוצ ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה טנעה עסיורג ןוא דרָאב רעצרַאװש

 :ןושל טימ סױרַא ןוא שמוח ַא ןיא ןָאטעג שטַאּפ ַא ,ןחלוש
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 ! םשה לוליח ַא זיא'ס !ןזָאלרעד טינ סָאד רָאט'מ ,ןדייק ---

 תבש ללחמ ,ךעבענ ,ןענעז ןדיי זַא ןענװַאד סָאד גיוט סָאװ

 "! איסהרפב

 :יירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה דלַאב

 ןיא שַא םוחנ 'ר בר םוצ םיתילט יד ןיא ןייג רימָאל, ---

 ללחמ ןפרַאד טינ ןלָאז ןדיי זַא תוכלמ ייב ןלעוּפ רע לָאז ,לוש

 *,! יבר ,טלעוו קע זיא'ס ...ןייז תבש

 למוט רעד .הרשע-הנומש יד ןעגנַאגעגסיוא זיא יבר רעד

 שרדמה'-תיב ןיא ןפָאלעג ןענעז םידיסח יד ,טרעקַאלפעצ ךיז טָאה

 ןוא .ןציזנייא טנעקעג טינ ןוא רערעדנַא רעד וצ קנַאב ןייא ןופ

 :ןטַאט ןיימ וצ טגָאז יבר רעד יװ ךיא רעה למוט ןיא

 ןעמ לָאז ?ןָאט ןעמ ףרַאד ,וטסניימ ,סָאװ ,הנוי-ריאמ,, ---

 ??ןינש םעד ןגעוו בר םוצ ןייגוצ רשפא

 ,"אניד אתוכלמד אניד, זַא ,ןהנעט ןעמונעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 -חוקיּפ זיא'ס זַא ...ןדיי ףיוא ךיוא לח זיא תוכלמ ןפ ץעזעג ַא זַא

 םוא ןפיוק ,ךעבענ ,ייז ןזומ רַאפרעד ןוא ןרעגנוה ןדיי ...שפנ

 םייב הריזג יד ןעײרשּפָא ןעק'מ ביוא .,.לפָאטרַאק יד תבש

 יצ סייו רעוו ..רעבָא ,טוג רעייז ןעוועג טלָאװ ,טנַאדנעמָאק

 ..."? ןעק'מ

 ,ןטַאט ןיימ ןופ דייר יד טקַאהעגרעביא םידיסח יד ןבָאה ָאד

 םערָא ןרעטנוא ןעמונעג םיא ,ןיבר םוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה'מ

 ַא ךיז טָאה םלוע רעד .סַאג ןיא טריפעגסױרַא םיא ױזַא ןוא

 םיתילט יד ןיא ןרישרַאמ ןעמונעג ןוא ןיבר ןכָאנ ןָאטעג רַאּפש

 .שַא םוחנ 'ר ,בר םענָאיזַאק םוצ -- לוש רעטלַא רעד וצ

 ןַאמרעדעפ לאפר

 ךימ טָאה עטַאט רעד .םלוע ןטימ ןעגנַאגעגטימ ןיב ךיא

 :םלוע םוצ טדערעג רדסכ טָאה רע .טנַאה םייב ןטלַאהעג

 שטהַאד ןופ הריזג ַא ךָאד זיא'ס ...קידלוש בר רעד זיא סָאװ; --

 ."שפנ חוקיּפ זיא'ס ...ןפלעה טינ ךיז ןעק'מ

 ,לוש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ןטנַארטסנָאמעד יד ןעוו

 ןפָאלעגוצ ןוא קינייוװעניא ןסירעגניײרַא ךיז חוכ טימ ייז ןבָאה

 ןעירשעג טָאה'מ .,למוט רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא'ס .ןחלוש םוצ

 רע בר םוצ טעכָאפעג ןוא טנעה יד טימ ןפרָאװעג ,טמערַאילעג

 .יןרעפטנערַאפ סעּפע לָאז

 ןורָא םוצ ךעלּפערט יד טנַאּפשעגפױרַא טָאה לרודגיבא 'ר
 ...ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טהנעטעגסיוא ךיז ,שדוק

 ,עגנַאל ןייז טעלגעג ךיז ,רעכיילב ַא ןענַאטשעג זיא בר רעד

 טָאה יבר רעד .ןיבר ןטימ טדערעגכרוד ךיז ןוא דרָאב עסייוו

 ילכ רַאפ יו ליטש ןרָאװעג זיא'ס ,םידיסח ענייז טליטשעגנייא

 טכיילגעגסיוא ,טנעה ענייז ןביוהעגפיוא טָאה בר רעד ןוא ,ירדנ

 :טלמרומעגסורַא עמיטש רעקידרעטיצ ַא טימ ןוא דרָאב ןייז

 -ּפָא ןעק'כ סָאװ ץלַא ןָאט לע'כ ...תוכלמה תריזג זיא'ס, --

 ..ןעניז ןיא סָאד טָאה ,טייצ-המחלמ זיא'ס ...הריזג יד ןעיירשוצ

 ..טנַאדנעמָאק םייב ןלעוּפ ןענעק לָאז'כ ןפלעה טָאג רימ לָאז

 ,;לתובר .,לעיכ

 םידיסח יד .,לוש יד ץזָאלרַאפ ןעמונעג טָאה יבר רעד

 ..ןיבר םעד ןעגנַאגעגכָאנ רעצרעה ענעכָארבעצ טימ ןענעז

 "ןציירד ַא ,ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ןגעק עיצַארטסנַאמעד ַא ןיא ןעמונעג לייטנָא בָאה ,לגניי קירָאי

 .,תוכלמ

 ןוָאכָאטסנעשט ןקילָאמַא רעזדנוא ןיא ,ה"ע ,שֵא םולש
 ךעלטעלב)

 ,קירוצ רָאי 49 עגרַאק טימ ,1908 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -ַאנרעבוג-לַארענעג רעשירַאצ ַא טשרעהעג טָאה ןליוּפ ןיא ןעוו

 זיא סַאלק רעטעברַא רעד ןוא ץנעגילעטניא עשיליוּפ יד .רָאט

 עלַאקידַאר ענעדיישרַאפ ןשיוװצ .טמיטשעג לַאקידַאר ועוועג

 -רושז רעשיליוּפ ַא ןענישרעד ךיוא זיא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 טָאה לַאנרושז רעד .?ַאלגעלדָאּפעינ לשימ/, ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנ

 ןעוועג זיא סָאד .קנַאדעג ןקיגנעהּפָאמוא ,ןעיירפ םעד טקידערּפעג

 רעזעיגילער-יטנַא ןַא -- "רעקנעדיירפ, יד ןופ לַאנרושז רעד |

 .יקסוועיָאמעינ יעשזדנַא ןופ ןרָאװעג טריגַאדער זיא ןוא .לַאנרושז

 ,ץנעגילעטניא עשיליױּפ יד טריּפורג ךיז ןבָאה לַאנרושז םעד 'םורַא

 -עינ .ץנעגילעטניא עטרילימיסַא עשידיי יד ךיוא ןוא ןטנעדוטס
 -ַאב טוג ןעוועג קידנעטש ךיוא זיא גנוזעלרָאפ ַא סיקסוועיָאמ

 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעטשילױּפרַאפ רעד ןופ טכוז
 -ַאלימיסַא עשידיי רעװוָאכָאטסנעשט יד ןבָאה לָאמנייא

 יעשזדנַא ןטנָאמרעדנביױא ןופ גנוזעלרָאפ ַא טנדרָאעגנייא ןרָאט

 גנוזעלרָאפ רעד ןופ עמעט יד ,לַאז-רעטַאעט ןיא ןיקסוװעיָאמעינ

 רענדער רעד זַא ,טוג קנעדעג ךיא רעבָא ,יונעג טינ ךיא קנעדעג

 ,ךַארּפש ַא יװ ,ךַארּפש עשידיי יד טקידייטרַאפ טלָאמעד טָאה

 ,טלופרעביא ןעוועג זיא לַאז רעד .ךיילגוצ ןכַארּפש עלַא טימ

 ןעמוקעגרָאפ זיא גנוזעלרָאפ יד ןעווגָאט ןבלעז םעד דָארג

 טכוד רימ יװ .וָאכָאטסנעשט ןיא ןענופעג ךיז שַא םולש טָאה

 רעציווָאנרעשט רעד וצ ןרָאפעג שַא םולש טלָאמעד זיא ךיז

 (תונורכז

 ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט לייוו ,ווָאכָאטסנעשט ךרוד ץנערעפנָאק

 טַאהעג ןבָאה רעניואוונייא רעװָאכָאטסנעשט .טָאטש-ץענערג ַא

 ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,"קעסַאּפלוּפ, ַא ןעמוקַאב וצ טכער סָאד

 ןָא דנַאלשטיײיד ןייק ץענערג יד ןייגוצרעבירַא טייקכעלגעמ יד

 רעד טימ טצונַאב ךיז טָאה שַא םולש .ןטייקירעוװש עקירעביא

 רעטרעדנוה ןַאטעג ןבָאה סָאד יו טקנוּפ ,טייקכעלגעמ רעקיזָאד

 ץענערג יד טצרַאװשעג ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער ערעדנַא

 וָאכָאטסנעשט ןיא ןייז סשַא םולש ןגעוװ .ווָאכָאטסנעשט ךרוד

 -ַאווירּפ ַא ןעוועג זיא רע .טסואוועג טינ טָאטש ןיא רענייק טָאה

 רעד וצ ןעמוקעג זיא ׁשַא .שַא םוחנ 'ר ברה ייב טסַאג רעט

 ,ןוז סבר םעד ןופ גנוטיײלגַאב ןיא גנוזעלרָאפ רעטנָאמרעדנביױא
 טניפעג שַא םולש זַא ,טסואוועג טינ טָאה לַאז ןיא רענייק .לדנעמ

 -עינ זיא ,טַארעּפער םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,םלוע ןשיװצ ךיז

 ןטנעמסידָאלּפַא עמערַאװ טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא יקסוועיָאמ

 רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא טָאה ָאד .םלוע םענופ

 םולש ךיז טניפעג לַאז ןיא זַא ,ןדלָאמעג גנולצולּפ גנוזעלרָאפ

 ׁשַא םולש ןעמָאנ רעד .רעטרעוו רָאּפ ַא ןגָאז ליוו רע ןוא שַא

 בילוצ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא טמירַאב ןעוועג ןַאד ןיוש זיא

 ,ץרא ךרד בילוצ ךיוא ןוא ,ןשַא ןעז וצ טייקירעגיינ סיורג

 טרָאװ סָאד םיא ןעמ טָאה ,רעביירש ןשידיי ןטסואווַאב םעד וצ

 ,ןַאמרעגנוי רעכיוה ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה עניב רעד ףיוא .ןבעגעג

 ףיוא ןגעלעג ךָאנ זיא רוחב-הבישי רעד .ןָאטעגנָא ךייר וצ טינ
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 ךיא .שידי ףיױא עדער ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע .םינּפ ןייז

 רעסיוועג ַא טימ טָאה שַא .עדער ןייז ןופ טלַאהניא םעד קנעדעג

 שינעעשעג ַא רַאפ סָאװ ,טינ ייטשרַאפ ךיא; ;:טגָאזעג עינָאריא

 .גנורעדנואוורַאפ טימ טגָאזעג רע טָאה -- "ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא'ס

 שא םולש

 -רעביא וצ ךיז ,ןדיי ליפוזַא ,ערה-ןיע ןייק ,ןייג וצ ןעמוק'ס, --

 .שידיי ןדער ןפרַאד ןדיי זַא ןוא ,ךַארּפש ַא זיא שידיי זַא ,ןגייצ

 ןיא םענייק ףרַאד עמ ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפ ַאזַא ךָאד זיא סָאד

 סע ןעוו ,טגָאזעג ןקַאילָאּפ יד ןטלָאװ סָאװ .ןגייצרעביא טינ םעד

 יז ןוא ךַארּפש ַא זיא שיליוּפ זַא ,ייז טגָאז ןוא דיי ַא יז וצ טמוק

 "?ןדיי ןגייצרעביא םעד ןיא ףרַאד יוג ַא ?שילױּפ ןדער ןפרַאד

 .טגערפעג עינָאריא טימ רע טָאה

 טליפעג ךיז ןבָאה ץנעגילעטניא עשירָאטַאלימיסַא-שידיי יד

 יד ןבָאה רַאפרעד רעבָא .טקנערקעג לסיבַא עדער רעד ןופ

 ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסישידיי יד ,שידיי ןופ רעגנעהנָא

 ןביהרעד טליפרעד ךיז ,גנוזעלרָאפ רעד ייב לָאצ רעניילק ַא

 -סױרַא סשַא םולש זיא גנַאל ןכָאװ .ןשַא טרידָאלּפַא קרַאטש ןוא
 -ָאטש רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא עמעט יד ןעוועג טירט

 טָאה ןזירק רעטעברַא עשידיי יד ןיא .ץנעגילעטניא רעשיט

 זַא ,טסואועג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,טרעױדַאב קרַאטש ןעמ

 ןעוועג זיא סָאד .טָאטש ןיא טסַאג ַא ןעוװעג זיא שא םולש

 ךרד .ץענערג יד ןעלגומש טפרַאדַאב טָאה ׁשַא לייוו ,רַאפרעד

 עקידנעטשטסבלעז ַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןעוו ,רעטעּפש ,בגא

 -יירפ רעד ,יקסוועיַָאמעינ יעשזדנַא רעבלעז רעד זיא ,הכולמ

 .לארשי אנוש רענעסיברַאפ ַא ןרָאװעג ,רעקנעד

 רעד ןגעוו ןגייצרעביא זיא סע ןעמעוו טנייה ןעמ ףרַאד

 טַאהעג ןבָאה קרעװ סשַא םולש סָאװ ,העּפשה רעקידלַאװג

 ןופ עכָאּפע סנַאסענער רעד ןיא טנגוי רעשידיי רעד ףיוא

 טבעלעג ךָאד טָאה טנגוי עשידיי יד ? רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ,קרעװ ענייז טנעיילעג רָאנ טינ ןבָאה רימ .קרעוװו סשַא טימ

 ףיוא קרעוו ענייז ןריפוצפיוא וליפַא טימַאב ךָאד ךיז ןבָאה רימ

 זדנוא ןופ םענייא טינ ייב ןוא ,ןרָאיטקַא ןרָאװעג ןוא עניב רעד

 ,טנַאלַאט רעשינעצס רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה

 -ַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 -ַאמַא עקיזָאד יד ןרָאטַאמַא עּפורג ַא טימ עסעיּפ ַא ןיא ןקיליײט

 -עג ןוא טייצ עגנַאל ַא רעטַאעט שידיי טליּפשעג טָאה עּפורג-ןרָאט

 -סיוא זיא ,1911 רָאי ןיא יו ,קנעדעג ךיא .גנונעקרענַא ןענואוו

 -וצפיוא ."םָארטש ןטימ,; עמַארד סשַא םולש ןרָאװעג טריפעג

 -ַאב רעד ןרָאװעג טרישזַאגנַא לעיצעּפס זיא עמַארד יד ןריפ

 -ער סלַא ,דייווש קרַאמ ,טסיטרַא ןוא רעטכיד רעשידיי רעטנַאק

 טליּפשעג טָאה עמַארד רעד ןיא ןדוד ןופ עלָאר יד .רָאסישז

 טליּפשעג טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ,דייווש קרַאמ

 -רעדנוה יד ןופ גנורעטסיײגַאב יד .חרז 'ר -- בר ןופ עלָאר יד

 .רָאפ עקיזָאדיד טניואוועגייב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי רעט

 .סיורג ןעוועג זיא ,גנולעטש

 -רַאפ ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג טפָא רעייז טָאה שַא םולש

 קידנעטש זיא טרָאװ ןייז .ןגַארּפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדייש

 ןענעכער טזומעג ךיז טָאה ןעמ .קיגָאװ ןוא קיטכיוו ןעוועג

 ןעוועג ןעמ זיא לָאמ עלַא טינ .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא טימ

 ץרא-ךרד ןטסערג ןטימ םיא ןרעהסיוא רעבָא ,םיכסמ םיא טימ

 יד ןופ רעביירש רעד טָאה ױזַא .ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סָאד --

 לקיטרַא ןַא סשַא טקורדעגרעביא ,1926 ,רעבמעצעד ןיא ,תורוש

 רעטעברַא רעשידיי רעד; :ןעמָאנ ןרעטנוא --- ,"סטרעוורָאפ,, ןופ

 ,טַאלבנכָאװ ןשידנוב רעװָאכָאטסנעשט םעד ןיא -- ,"ןלוּפ ןיא

 ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,"גנוטייצ רעטעברַא יד;

 םעד ןופ ןלעטש עקינייא ןריטיצ וצ ָאד יאדכ .רָאטקַאדער רעד

 ןליפעג ןוא ןקנַאדעג סשַא ןריזירעטקַארַאכ ייז לייוו ,לקיטרַא

 ןעוועג ןענייז ,ןטסידנוב רימ ."דנוב , םעד עגונב ןרָאי ענעי ןיא

 ןבָאה ןגעווטסעדנופ ;לקיטרַא םענעי טימ ןדירפוצמוא קרַאטש

 ןעוועג זיא לקיטרַא רעד .טרָאװ ןייז טימ ןענעכער טזמעג ךיז רימ

 רעייז ןוא ןטסידנונב יד ףיוא קיטירק טימ .,רעוויטַאגענ  ַא

 וצ טַאהעג ךיוא טָאה ׁשֵא רעבָא ,גַארפ עשידיי וצ גנולעטש

 טלָאמעד טגָאז רע סָאװ טָא ןוא .ןטסידנוב יד ןגעוו סטוג ןגָאז

 קידנעטש טָאה 'דנוב' רעד, :לקיטרַא ןטנָאמרעדנביױא םעד ןיא

 רעדניק עשיטסילַאעדיא עלעדייא ךיז וצ ןעיצוצ קילג טַאהעג

 רעדמערפ ַא ןיא ןגיוצעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןטסילַאעדיא עקיזָאד יד .ןסַאמ עשידיי יד ןופ טייוו ,ערעפסָאמטַא

 ַא יו ,םיא ןבָאה ןוא רעטעברַא ןשידיי םוצ ןעמוקעג ןענייז

 ."ןבעל רעייז ןגָארטעג ןגעקטנַא קנַאשעג

 ענעבעגעגרעביא עכלעזַא ןזייוופיוא טינ ןָאק ײטרַאּפ ןייק

 ."דנוב, רעד יו "ענעמוקעגקירוצ, עיירטעג ןוא

 ןופ רעריפ יד שטָאכ ןוא .ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז ייז ךָאנ;

 עטעוועדָאהעגסיױוא ענעגייא ןופ סנטסרעמ ןעײטשַאב 'דנוב/'

 ןוא ,ייז ןופ לייט ַא רעבָא ןענייז ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ רעדניק

 ױזַא ,רעדָא 'ענעמוקעגקירוצ' יד ,עטסויטקַא יד אקווד סָאד

 או יג : ."ערנרופנ ,לָאז וִצ

 ןשַא םולש ןעמונעגפיוא טָאה װָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד

 ךרוד ןרָאװעג רע זיא ןדַאלעגנייא לעיציפָא ,1925 רָאי ןיא

 טרָאּפס רעשידיי רעד לייוו ,ןיירַאפ ןרוט ןוא טרָאּפס ןשידיי םעד

 עיצוטיטסניא עלַארטײנ ַא ןעוועג ןַאד זיא ןיירַאפ ןרוט ןוא

 -ָאּפ עלַא טעמכ ןופ רעדילגטימ טרעהעג ןבָאה'ס עכלעוו וצ

 דובכל טעטימָאק:םַאנפיוא רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טעדליבעג

 .ןשַא םולש

 סעיצוטיטסניא רעטעברַא עשידיי יד ןענייז טייצ עסיוועג ַא

 טעברַא רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא :עגַארפ רעד רַאפ ןענַאטשעג

 .טינ רעדָא ןעגנומענרעטנוא ענייז ןוא טעטימָאק-שַא .ש ןופ
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 ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד סָאװ ,ןפמַאק עפרַאש ןַאד ןיוועג
 עשיטילָאּפ סשַא ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טימ טריפעג

 קרַאטש זדנוא טָאה םישזער-יקסדוסליּפ םעד טימ סעיטַאּפמיס

 -רעטעברַא עשידיי יד טָאה סָאװ עקיצנייא סָאד ,ןָאטעג ייוו
 עמַאנפױא-שַא רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנַא ךָאד ןגיואווַאב טפַאש

 ןוא רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד וצ עביל יד ןעוועג זיא

 טָאה ןשַא ןופ ךוזַאב רעד .ןײלַא טסַאג ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד
 ,רימ ןוא ,סערעטניא ןרעיוהעגמוא ןַא ןפורעגסױרַא טָאטש ןיא
 ,טייז ַא ןָא ןייטש טנעקעג טינ ןבָאה ,ןטסידנוב יד

 -בָארכ הנקלא ןוא ץרּפ ןרחא ןשַא ןגעוו טדערעג ןבָאה סע

 רעביירש רעד ןעוועג טקנוּפ טלָאמעד זיא טָאטש ןיא .יקסווָאל

 סשַא ןגעו טדערעג תוכיראב טָאה רע ןוא ,יקסוװַאשרַאװ ריקי

 עשידיי יד קידלוש זיא רע זַא ןשַא ייב טנָאמעג ןוא ,קרעוו

 ןבירש ףרַאד רע !בוח ַא לארשייץרא םעיינ ןיא םירעיוּפ

 -ץרא םעיינ ןיא רעטעברַא-דרע עשידיי ןוא רעיוב יד ןגעוו

 !לארשי

 ףיוא רע טָאה טרָאװ סָאד ןעמוקַאב טָאה ׁשַא םולש ןעוו

 ןעגנוסירגַאב עלַא ףיוא טרעפטנעעג ןפוא םענעגנולעג רעייז ַא

 .סעדער ןוא

 רעטכיד רעד, :טגָאזעג טָאה רע .עדער סשַא קנעדעג ךיא

 ןעמולב רעביא םורַא טילפ עכלעוו ,ןיב רעד וצ ןכילגעג זיא

 ריא טיצ סָאװ ןיב רענעי וצ זיא ייוו .קינָאה םעד טלמַאז ןוא

 -כיד םעד .ןיב עטכעלש ַא זיא סָאד !םולב ןייא ןופ רָאנ הקיני

 -ייז ךימ .טייהשטנעמ רעד ןופ לַאעדיא רעד טריסערעטניא רעט

 סלַא ךיז ןעגנערב סָאװ ןטסילַאעדיא יד ייס :עדייב רעייט ןענ

 ןלַאפעג ןענייז סָאװ ןטסידנוב יד ייס ,לארשי ץרא ןיא ןברק

 ןבָאה'ס .עיצולָאװער רעד רַאפ ףמַאק ןיא ןדַאקירַאב יד ףיוא

 ןעמַאר עלָאמש יד ןיא ןסַאפנײרַא ךימ ןליוו סָאװ ,יד תועט ַא

 טָאדקענַא םעד טלייצרעד שַא ןוא ."םזיסקרַאמ רעדָא ,םזינויצ ןופ

 עבלעז יד יהנותח רעשידיי ַא ףיוא םינתוחמ עזגורב יד ןגעוו

 ןרעוו היול ַא ףיוא ןייז וצ סיוא ייז טמוק סע ןעוו ,םינתוחמ

 ןבעל ןיא זיא -- ׁשַא טגָאז עבלעז סָאד .קינייא ךיז ןשיווצ ייז

 סנַאסענער רעד ,לוש עכעלטלעוו עשידיי יד .קלָאפ ןשידיי ןופ

 רענילרעב לסָאי

 .תוחמש ערעזדנוא ןענייז סָאד -- רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ,רעטרעוו יד טימ טקידנע ׁשַא .זגורב ךיז ןשיווצ רימ ןענייז טנייה

 ןריפרעד ףמַאק ןעגנַאל תורוד ןייז טעוו ,קלָאפ עשידיי סָאד, זַא

 ,"ןוחצנ ןרעכיז ַא וצ

 -עגנָא-סלדנַאה ,, ןופ לאקָאל ןיא זיא עימעדַאקַא רעד ךָאנ

 ןסיורג םעד ךובכל טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאפ ,"ןיירַאפ ןטלעטש

 ,שטיװָאקרַאמ ר"ד ןטסָאט ןטלַאהעג ןבָאה טעקנַאב ןפיוא .טסַאג

 ןיא .ןעזָאר ר"ד ןוא רעקסוסישפ רינישזניא ,קנארפ לאומש

 גנואיצַאב יד טרירַאב ׁשַא טָאה ,ןטסָאט יד ףיוא רעפטנע ןייז

 ךיא, :רוטַארעטיל רעזדנוא וצ ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ

 ןסַאמ-:סקלָאפ יד ןופ רעטכיד רעד; -- ׁשַא טגָאז -- ?ןיב

 ,עסערּפ רעשידיי-טשינ רעד ןופ ןעמָאנ ןיימ ןָאק ץנעגילעטניא יד

 -לעפ ערעדנַא עלַא ייב יו ,עבלעז סָאד .טינ רעבָא ךימ טזעל יז

 ןטכיש טרעכעה יד ןבָאה םלועה:תומוא יד ייב ךיוא ,"רעק

 רעד טימ ןעוװעג סע זיא ױזַא .קלָאפ םוצ ןרעקמוא ךיז טזומעג

 טנעקרענָא עטנַאד טניז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשינעילַאטיא

 -עגקעוװַא ןוא ,"ןָאגרַאשז , ןשינעילַאטיא םעד ךַארּפש ןייז סלַא

 רעד טימ ןעוועג סע זיא ױזַא .רעטלַאלטימ ןופ ןײטַאל םעד ןפרָאװ

 טייצ רעד ןיא טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשיליוּפ ןוא רעשיסור

 -ָאיצַאנ ענעגייא ערעייז טנעקרענַא ,שטיוועקצימ ןוא ןיקשוּפ ןופ

 יד ,זדנוא ייב ןעמוקרָאפ ךיוא זומ עבלעז סָאד .ןרוטלוק עלַאנ

 ,רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ םוצ ןרעקמוא ךיז זומ ץנעגילעטניא

 םולש טָאה ,1925 ,רַאורבעפ ןט1 םעד ,קיטנוז ,סנגרָאמוצ

 -רעדניק רעד ןוא ןלוש סקלָאפ רעטעברַא עשידיי יד טכוזַאב ׁשַא

 ,רעדניק יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ זיא רע ואוו םייה

 ןגעוו עיצקעל ַא ןטלַאהעג שַא טָאה גָאטימכָאנ גָאט ןבלעז םעד

 עיצקעל רעד ךָאנ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד

 -ַאב טינ ךָאנ טלָאמעד ענייז ןופ עקינייא ןזעלעגרָאפ שַא טָאה

 .ערעדנַא ןוא "רעטכעוו רעדנילב רעד; יוװ ,ןכַאז ערענעלק עטנַאק

 ,וָאקירטעיּפ ןייק ןרָאפעגּפָא שַא זיא ,קיטנָאמ ,סנגרָאמוצ

 ןופ קורדסיוא ןַא ןייז ןשַא ןגעוו ןדָאזיּפע רָאּפ יד ןלָאז

 ,םוטעמוא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ רעיורט ןפיט

 ,םייה רעבורח-:טציא רעזדנוא ןיא ךוזַאב סשַא ןעקנעדעג סָאװ

 !קנעדנָא ןייז דובכ

 עינרָאפילַאק ןיא רענַאיּפ ַא ןיב ךיא
 ַא ןיב ךיא יו רָאי רָאּפ ַא ןיוש

 טייוו טינ .עינרָאפילַאק ןיא רעמרַאפ

 ןופ ליימ 90 םורַא ,לטעטש ַא ןופ

 -לַאז ָאד ןענייז רימ .סעלעשזדנַא-סָאל

 האליזיאול יורפ ןיימ ,ךיא : רעפעב

 ןעייטש רימ .ךעלרעדניק ייווצ ןוא

 יד ,תומהב יד ןרעטיפ ירפ ץנַאג ףיוא

 ןקלעמ ךָאנרעד .טנוה םעד .,רעניה

 ןופ ""םעירק, יד ּפָא ןלייט ,יק יד רימ

 ךָאנרעד .סע ןפיוקרַאפ ןוא ךלימ רעד

 יד ןעוו ןוא ,רעמייב -טכורפ יד ,ןטרָאג םעד רימ ןרעסַאװַאב

 יד ןעמַאזוצ רימ ןעמענ ,קיטייצ ןרעוו ןסנירג יד ןוא ןטכורפ

 וצ ןטיירג ןוא רעמייב יד ןופ ןטכורפ יד ןוא ןטרָאג ןופ ןסנירג

 -נָאק ןוא ןייא רימ ןרירפ ןסנירג יד .רעטניוו ןפיוא ןסַאּפַאז

 .רעטניוו ןפיוא זייּפש ךעלטסעק רעטרעדנוה ןריוורעס

 לַאטש םעד ,גייטש-רעניה יד רימ ןקינייר ןכָאװ ייווצ עדעי

 יד ןפיוקרַאפ ןופ טפנוקנייא עניילק רעזדנוא .ףיוה םעד ןוא

 רָאפ טמוק גָאט ןדעי טעמכ .ךלימ יד ןוא רעטוּפ יד ,רעייא

 ןפיוקרַאפ רימ .גָאט-קרַאמ ַא זדנוא םורַא ךעלטעטש יד ןיא

 רימ סָאװ ןייא ןפיוק ןוא ןפיוקרַאפ םוצ ןבָאה רימ סָאװ טרָאד

 .רעווש ןעוועג ןבעל -רעמרַאפ סָאד זיא ביֹוהנָא ןיא .,ןפרַאד

 ןעמוקעגנָא רימ זיא ,יירעדיינש ייב טעברַאעגּפָא ןבעל עצנַאג סָאד

 -עג בָאה ךיא .ףיוה ןיא ןוא דלעפ ןיא ךיז ןגייב סָאד רעווש

 ףיט סופ יירד ,דרע רעד ןיא רעבירג 400 םורַא ןבָארג טזומ

 טשינ ןלָאז תומהב עדמערפ זַא ,דלעפ סָאד ןעמַאצרַאפ וצ ,עדעי

 יה קעּפ יד טכײל ןיוש ךיא ּפעלש טציא  ,ןייגניירַא ןענעק

 !גנַאג ַא טייג סע ,השקשינ -- ןוא ,רעבָאה קעז ןוא

 -רַאפ ךעלנייוועג ןיוש רימ ןענייז ירפ רעד ןיא 9:20 םורַא

 זיב ,ןַאד ,טײקשיטַאבעלַאב רעד םורַא טעברַא רעד טימ קיט
 ואוו ,"סטעקרַאמ; יד ןיא ךיא גנערברַאפ ,גָאטיײב ייווצ רעגיײזַא
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 -פעשַאב ךיא ןיב ףניפ זיב יירד ןופ .טפיוקרַאפ ןוא טפיוק ןעמ

 ןָא ריפ ךיא סָאװ ,לעטשקרעוו-רעדיינש םעניילק ןיימ ןיא טקיט

 .טעברַא-זיוה רעד וצ קירוצ ךָאנרעד .בַאטשסַאמ םעניילק ַא ףיוא

 רעד ףיוא סרעזדנוא ןבעל סָאד ,רעפעגמוא ,סיוא טעז ױזַא

 רעטניזעג ךיז ליפ ךיא רעבָא ,טכייל טשינ סע זיא ללכב .םרַאפ

 .טָאטש ןיא רעדיינש סלַא יוװ

 םורַא ,ָאנסערפ ןיא ךיז ןעניפעג סרעטנעצ עשידיי ייווצ

 עשיסקָאדָאטרָא ןַא ןוא לּפמעט-םרָאפער ַא :ןענַאד ןופ ליימ 0

 לוש-קיטנוז רעד ןיא .ןטשרע ןיא ןסָאלשעגנָא ןענייז רימ .לוש

 רעצנַאג רעד ןופ רעדניק 200 םורַא ךיז ןענרעל לּפמעט ןופ

 ןעמ ,עטכישעג עשידיי ןוא עיגילער ייז טנרעל ןעמ .טנגעגמוא

 .ײז טנרעל ןעמ סָאװ ןדנַאטשנגעק יד ןופ רעדליב ייז טזייוו

 ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןענעק ןוא לוש יד ביל ןבָאה רעדניק יד

 .ןײרַא לוש ןיא ןריפ ייז לָאז ןעמ זַא ,ןעמוק טעוו קיטנוז רעד זיב

 ,לוש-קיטנוז רעד ןיא ןעייג ,עלהנח ןוא "שטוב, ,רעדניק עניימ

 האל יורפ ןיימ ןעוו זַא ,טנרעלעגסיוא ייז טָאה יַאבַאר רעד

 ,תבש טוג; :ןגָאז ייז ןלָאז סטכַאנ-וצ-קיטיירפ טכיל טדניצ
 רעד תבש טוג ,ןדיי עלַא תבש טוג ,עטַאט ,תבש טוג ,עמַאמ

 -וצ ןיב ךיא רעבָא ,זעיגילער טשינ ןיב ךיא ."טלעוו רעצנַאג

 טשיאיוגרַאפ טשינ ןצנַאגניא ָאד ןלעו רעדניק יד זַא ,ןדירפ

 טשינ זיא ָאנסערפ ןיא שטנערב גניר-רעטעברַא רעד .ןרעוו

 ןטסניימ וצ ךיז טקיטפעשַאב שזדאל תירב ינב רעד .רעסיורג ןייק

 -עברַא ןיא ,רימ .לארשי רַאפ ףליה ןוא טייקיטעטליואוו טימ

 -עג ןוא -רוטלוק רעזדנוא ןיֵא קיטעט ץנַאג ןענייז ,גניר-רעט

 ,טעברַא רעכעלטפַאשלעז

 וצ טרעהעגנָא װוָאכָאטסנעשט ןיא טנגוי ןיימ ןיא בָאה ךיא

 ךיז ,ײטרַאּפ (רעשיטסילַאירָאטירעט-שיטסילַאיצָאס) .ס.ס רעד

 סַאבושזד ירעה

 ,ץושסבלעז רעד ןיא טפמעקעג ,ןעגנוי עליואוו יד טימ ןגָאלשעג

 יטנעיוש, עמרוט רעצלעק רעד ןיא ןסעזעג רָאי עכעלטע ןוא

 ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןיב ךיא .(...ץיירק רעקילייה) ?זישזרק
 סבעקס טימ ןגָאלשעג ךיז ,טקיירטסעג ,רעּפעש יד ןיא טציוושעג

 ןגָאװ ַא טּפעלשעג בָאה'כ ;ןסַאג רעגַאקיש יד ףיוא ײצילָאּפ ןוא

 ןילַא ךָאנרעד ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןסנירג ןוא טכורפ טימ

 ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז .טנַאקירבַאפ-רעדיילק-ןעמַאד ַא ןרָאװעג

 רעבָא -- סעדָאמ עיינ ןוא ןענָאסַאפ עיינ רעביא ןָאזעס ןדעי

 יד ןיא ןגעלעג ?םזילַאירָאטירעט,; רעד רימ זיא טייצ עצנַאג יד

 רעד ףיוא ןצעזַאב ךיז ףרַאד ךיא זַא ,טניימעג טָאה סָאד ,רענייב

 רעױדַאב ךיא ןוא ,טכיירגרעד לַאעדיא ןיימ ךיא בָאה טציא .דרע

 .טשינ סָאד

 ךיא לעװ ,ןסקַאוװפיוא ןלעװ רעדניק יד ןעוו זַא ,ףָאה ךיא

 ןוא םולח:טנגוי ןשיטסילַאירָאטירעט ןיימ ןכעלקריוורַאפ ךָאנ

 ןיימ רַאפ ןכַאמ לעװ ךיא סָאװ ,לארשי ןיא ןצעזַאב ךיז ןלעוװ רימ

 ןשיווצ טרָאד ןבעל וצ עקַאט רָאנ ,ןטייוורעד ןופ טשינ דנַאלמייה

 .ןדיי עלַא
 רעמרַאפ ןשידיי ַא ןופ גנובײרשַאב עצרוק ןיימ יו ױזַא

 טניישרעד סָאװ ,ךוב ןֹרַאפ טמיטשַאב זיא עינרָאפילַאק זיא

 -- ןַאמרעדעפ לאפר טניירפ רעזדנוא ןופ לבוי ןקירָאי-50 םוצ

 עטסקיצרַאה יד ,רעדניק יד ןוא האל יורפ ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןקיש

 טימ ,ןַאמרעדעּפ לאפר רבח ןוא טניירפ ןטוג ןטלַא ןיימ ןסורג

 ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טיירפעג ךיז ,בגא ,ןבָאה רימ ןעמעוו

 -עד .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןפָארטעג רעדיוו ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 רימ .ןייארַאפ-ספליה רעוװָאכָאטסנעשט ןופ רעציזרָאפ סלַא ,טלָאמ

 ערַאבטכורפ ןוא טנוזעג ןטוג ןופ ןרָאי עגנַאל ךָאנ םיא ןשטניוו

 ששידיי ןוא עכעלטפַאשלעזעג עטגייווצרַאפ ענייז עלַא ןיא טעברַא

 ! ןטייקיטעט-רוטלוק

 ןבױהרעד ךימ טָאה עקירעמַא
 םענעמוקעגייינ א ןופ ןציטַאנ)

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב'כ
 ןוא עמורפ ייב וװָאכָאטסנעשט
 -ַאט ןיימ .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ

 -ןדייז ַא טַאהעג טָאה ,ה"ע ,עט

 -עג ךיז ןבָאה רימ ןוא קירבַאפ

 עטַאט ןיימ .ןייש רעייז טבעל

 ןעוו רדח ןיא טקישעג ךימ טָאה
 ַא .רָאי ריפ ןעוועג טלַא ןיב'כ

 טנרעלעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג
 ןזיב ירפ רעד ןיא ןופ ,רדח ןיא

 ַא ןוא .ןענרעל ןיא ביײהנָא ןטוג ַא טַאהעג בָאה ךיא .טנוװָא

 םוצ קשח םעד טַאהעג דימת ךיא בָאה ,הלחתה רעד טָא קנַאד

 רעכלעוו ןיא הגרדמ רעד וצ טכיירגרעד בָאה ךיא ןוא ןענרעל

 רָאי ףניפ ןעוועג טלַא ןיב'כ ןעוו .גָאט וצ טנייה ךיז ןיפעג ךיא
 יד ןעוו ,1939 ןיא .יישר טימ שמוח טנרעלעג ןיוש ךיא בָאה

 רעבָא .רָאי 6 ןעוועג טלַא ךיא ןיב ,ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ

 'ר ,דמלמ ַא וצ טקישעג רעטייו ךימ טָאה עטַאט ןיימ

 ַא טכַאמעג ןַאד ןיוש ןבָאה ןשטייד יד ,שטיוװָארעזערּפ לטָאמ

 לייו ,?ָאטעג ענעפָא; ןַא ןסייהעג ךָאנ טָאה סע רעבָא .ָאטעג

 -עג רעטייו בָאה ךיא .ןעמוקנײרַא טגעמעג ךָאנ ןבָאה ןטסירק
 -עגנָא ךיז טָאה סע סָאװ ,?עיצקַאק רעד זיב רדח ןיא טנרעל

 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמַאד .רוּפכ םוי יאצומ ןביוה

 ןיימ טימ ךיא .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ףיוא ןברוח רעקיטכיר

 ,רעלעק ַא ןיא ּפָארַא תינעת ןכָאנ דלַאב ןענייז החּפשמ רעצנַאג

 ןכָאו ףניפ ךרע ןַא ןטלַאהַאב טרָאד ןעוװעג ןענייז רימ ןוא

 ןיא טלגומשעגניירָא ,זייווכעלסיב ,רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ

 ןטלַאהַאב ןייז רימ ןגעלפ טרָאד ךיוא .?ַָאטעג רעניילק, רעד

 טשינ ךָאד ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדניק לייוו ,רדסכ

 זיא ,לדנעמ ,רעדורב רעטסטלע ןיימ .ןעמַאזוצ ןבעל טרָאטעג

 -עּפש ןעמ טָאה ה"ע ןטַאט םעד .עיצקַא רעד טימ "ןעגנַאגעג;

 ןוא ,קסמָאדַאר ןייק טקישעגקעװַא ָאטעג רעניילק רעד ןופ רעט
 ןיימ .עקנילבערט ןייק טקישעג םיא ןעמ טָאה קסמָאדַאר ןופ
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 -ַאב ךיז ןבָאה המלש לארשי לרעדורב ןיימ ןוא ,ה"ע עמַאמ

 -עלַא ןלױפַאב טָאה ןעמ ןעוו ,ָאטעג רעניילק רעד ןיא ןטלַאה

 -עג ָאי ךימ ה"ע עמַאמ יד טָאה ,קרַאמ ןפיוא ןײגסױרַא ןעמ

 ץלַא רימ ןענייז קרַאמ םעד ףיוא .קרַאמ ןפיוא ןײגסױרַא ןסייה

 ןענייז רענעמ .ןעייר יד ןיא ףניפ וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג

 יד ףיוא עיצקעלעס ַא טכַאמעג דלַאב טָאה ןעמ .רעירפ סױרַא

 ןיא ןעוװעג ןענייז ייז זַא טקיטכעדרַאפ ןעמ עכלעוו ,ערעגניי

 טימ ערעטלע יד ."עּפורג-דנַאטשפיוא; רעשידרערעטנוא רעד

 ,טייז ַא ןיא ןלעטשקעװַא ןוא ןבײלקּפָא ןעמ טגעלפ רעדניק יד

 סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז טימ ָאטױא:-טסַאל ַא טיירג ןענַאטשעג זיא סע

 -רעד ןעמעלַא טרָאד ןוא םלוע תיב םוצ ןריפ ןעמעלַא ןגעלפ

 .קירוצ ןוא ןיהַא ןרָאפ ױזַא ןגעלפ ןעמרַאדנַאשז יד .,ןסיש

 ןױש טָאה ןעמ סָאװ ךעלגניי יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא

 -תיב םוצ ןריפוצקעװַא ,טייז ַא ןיא טלעטשעגקעװַא טַאהעג

 לָאז סָאװ ָאטױא-טסַאל םעד ףיוא טרַאװעג ןבָאה רימ ...םלוע

 ,םלוע-:תיב םוצ ,טיוט םוצ ןעמענ זדנוא

 -גניי עקירעביא יד טימ ןוא רימ טימ טריסַאּפ טָאה סנ ַא

 רַאפ רעגנעל עלעסיבַא ןעמונעג טָאה סע .םימשה ןמ סנ ַא ,ךעל

 רעד ןעמוקעגנָא זיא לייוורעד .ןעמוקוצקירוצ ןעמרַאדנַאשז יד

 עגנוי יד ןעמענ וצ קירבַאפ-"גַאסַאה; רעד ןופ רָאטקעריד

 -עגוצ ןענייז ךעלגניי יד ןופ לייט ַא ."גַאסַאה; םוצ ןשטנעמ

 יז .םימחר ןטעבעג םיא ייב ןוא טיל רָאטקעריד םוצ ןפָאל

 טָאה רע .טיוט םוצ זדנוא טמענ ןעמ זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה

 -טּפיוה םעד וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ןעוועג םחרמ דלַאב ךיז

 ןעמענטימ ליוװ רע זַא ,טדרַאהנעגעד ,ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ןַאמ

 -נעגעד חצור רעד רעבָא ,ןײרַא קירבַאפ רעד ןיא ךעלגניי יד

 ןבָאה ייז .ןייז םיכסמ טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה ,טדרַאה

 רענייא טייצ לקיטש ַא טרַאּפשעג ךיז ןוא טלטרעוועגכרוד ךיז

 ארויב םעד ןיא ןיירַא זיא טיל רָאטקעריד רעד .,ןרעדנַא ןטימ

 רע ןוא ,קסמָאדַאר ןופ טכַאמ עכיוה יד ןפָארטעג טרָאד ןוא

 ביוא -- .ליוו רע סָאװ ןָאט וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה

 -גַאסַאה רעד ןיא ןעמענ ייז רע געמ ,ךעלגניי יד ףרַאד רע

 ,יד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמונעגניײרַא זדנוא ןעמ טָאה .קירבַאפ

 טָאה ןעמ ןוא ,ןבעל ןביילב וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאװ

 -יירד ןעוועג טלָאמַאד ןענייז רימ ."גַאסַאה, ןייק טריפעג זדנוא

 -ַאד ןענייז רימ .ןרָאי עבלעז יד ןיא עלַא טעמכ .ךעלגניי קיס

 טיל רָאטקעריד םעד קנַאד ַא .ךעלגניי-הווצמ-רב ןעוועג טלָאמ

 ןבעל עלַא ייז .טיוט ןופ ןרָאװעג ליצמ ךעלגניי קיסיירד ןענייז

 עקַאט ןענייז ייז ןופ בור סָאד ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טציא

 ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג טײרפַאב

 -וצ ָאטעג רעניילק רעד ןיא ןבילברַאפ ןַאד זיא עמַאמ ןיימ
 7 ןעוועג טלַא טלָאמַאד זיא רֶע .לרעדורב םעניילק ןיימ ביל

 ךיז טייקכעלגעמ םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא םיא רַאפ ןוא רָאי

 -ייק זיא'ס ןוא ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענייז עלַא .ןעװעטַאר וצ

 .ד"יה .,ןבעל ןבילבצג טינ רענ

 יד ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ ןעוועג טינ ןיב ךיא

 ,גנואיירפַאב רעד ייב װָאכָאטסנעשט ןיא ןקירבַאפ-"גַאסַאה;

 ,רעירפ טכַאנ ַא סױרַא ןענייז רעטסעווש ףניפ עניימ ןוא ךיא

 ןיק טריפעג זדנוא ןבָאה ןשטייד יד .גנואיײרפַאב רעד רַאפ

 ןקיטכיר םעד ןעמוקַאב ןיוש רימ ןבָאה טרָאד ןוא דנַאלשטיײד

 -עג זדנוא ףיוא ןבָאה סָאװ ,םיחצור-.ס-.ס יד ןופ "אבה ךורב;

 טריפעג זדנוא טָאה ןעמ .ץענערג רעשישטייד רעד ייב טרַאװ

 זיא ַארָאד רעטסעװש ערעטלע ןיימ ,טכַאנ עצנַאג ַא טלָאמַאד

 ןעמוקעגמוא ךעבענ יז זיא רעטעּפש ,געוו ןפיוא ןרָאװעג קנַארק

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא .,קורבסנואה ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא

 ןעזלעב-ןגרעב ןיא ןוא ,ןעזלעב-ןגרעב ןיא --- ַארָאד ,ןזָאר-ססָארג

 ןט15 םעד ײמרַא רעשילגנע רעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ךיא ןיב

 | ,1945 ,לירּפַא
+* + + 

 ,םיבורק ןכוז וצ ןביוהעגנָא עלַא ןבָאה גנואיײרפַאב רעד ךָאנ

 -סעווש עניימ ןכוז וצ ענָאז רעשילגנע רעד ןיא קעװַא ןיב ךיא

 ,ענָאז רעשיסור רעד ןיא ןעוועג טייצ ַא ךיא ןיב רעטעּפש .סרעט

 בָאה ןטרָאד .רעשילגנע רעד וצ קעװַא קירוצ ןיב ךיא רעבָא

 -רעד ךיז ןבָאה ייז ןוא רעטסעוװש עניימ ןופ טסואוורעד ךיז ךיא

 -טמַא רעד וצ טכַארבעגרעבירַא ךימ ןבָאה ייז ,רימ ןגעוו טסואוו

 ,ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,ענָאז רענַאקיר

 ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ,ָאד

 ךיז בָאה ךיא .עקירעמַא ,"הנידמ רענעדלָאג, רעד ןגעוו ןטכַארט

 יד ןופ ןעוועג ןיב'כ ןוא .עזיוו ַא ןגירק וצ טרירטסיגער דלַאב
 ןבָאה רעבָא רעטסעוװש עניימ .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ עטשרע

 וצ ידכ ןטלעװ טגיילעגנייא בָאה ךיא .ןרָאפ ןזָאלעג טשינ ךימ

 רעדמערפ ַא ןיא טרירטסיגער ךיז בָאה ךיא .עקירעמַא ןייק ןרָאפ

 -רַאפ יד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןוא ,ןסיוו רעייז ןָא ,טָאטש

 ,1949 ,טסוגיױא ןט17 םעד ןטַאטש עטקינייא

 בָאה ךיא !רימ רַאפ ןבעל יינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד

 רענייא ןעמוקעג ןיב'כ .טיורטעד טָאטש רעד ןיא טצעזַאב ךיז

 ןעוועג טלָאמַאד ןיב ךיא .טַאהעג טינ םענייק ָאד בָאה ךיא .ןיילַא

 ןיב ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה .רָאי 17 ןופ לגניי ַא

 רעהַא ?סיווריוס לשָאס שיאושזד/, יד טָאה ךימ ,לוקס ןיא קעװַא

 -עג בָאה ךיא זיב טלָאצעג רימ רַאפ ןבָאה ייז ןוא טכַארבעג

 שממ ךיא בָאה רעהַא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו ."לוקס-ייה , טקידנע

 רָאי ןעצ עטסעב יד ןריולרַאפ ךָאד בָאה ךיא .טנעקעג טשינרָאג

 ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו -- 1929 .טּפעס ןופ ,ןבעל ןיימ ןופ

 ןעגנַאפעגנָא בָאה'כ ןעוו ,1949 .טּפעס בייהנָא זיב --- ןבױהעגנָא

 ןביז ןופ .טיָארטעד טָאטש רעד ןיא ָאד ,לוקס ןיא ָאד ןייג וצ

 ,םונהיג -ירודמ העבש ןעגנַאגעגכרוד ךיא ןיב רָאי ןצעביז זיב

 ןגיוא יד ןיא קערש טימ דימת ,ןשינעטלעהַאב ןיא ,סָאטעג ןיא

 רעד ךָאנ וליפַא ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא

 -יּפ-יד ענעדישרַאפ ןיא טּפעלשעגמורַא ךיז ךיא בָאה גנואיײרפַאב

 ןליפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ָאד טשרע .דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל

 םוצ קשח ןיימ ןגָארקעג קירוצ בָאה ךיא .ןבעל טסייה סע סָאיו

 לָאמניק רעדייא רעטעּפש רעסעב זַא ,טכַארטעג ןוא ןענרעל

 ,טשינ
 ןסַאלק טכַא ןעגנַאגעגכרוד ךיא ןיב רָאי ןייא ןופ ףיול ןיא

 -כרוד בָאה ךיא ,"לוקס ייה; ןיא ןיײרַא ןיב'כ ןוא לוש-גנַאפנָא

 .ןעגנונעכייצסיוא טימ רָאי ייווצ ןיא "לוקס -ייה, רָאי ריפ טכַאמעג

 שדוח ןיא ןוא סעיצַאדנעמָאקער טימ שזדעלַאק ןיא ןײרַא ןיב'כ

 -ייקוידע ווָא שזדעלאק, ןופ טריאודַארג ךיא בָאה ,1956 ,ינוי

 -ייוו העדב בָאה ךיא רעבָא ."טעטיסרעווינוא ןיעוו, םייב "ןָאש

 רעטעּפש ןוא ?ירגיד-רעטסַאמ, ןיימ ןגירק ןוא ןענרעל וצ רעט

 ,?ירגיד-רָאטקָאד, ַא

 ורביהא םעד ןיא טנרעלעג ךיוא טייצ רעד ךרוד בָאה ךיא

 ןוא ,טריאּודַארג בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,טיורטעד ןופ ?שזדעלַאק

 .ַאמָאלּפיד ַא ןעמוקַאב

 ןעמירַאב וצ ךיז ,הלילח ,טשינ ץלַא סָאד לייצרעד ךיא

 "נואוו ַא רַאפ סָאװ ןזייוו וצ סָאד ךיא ןָאמרעד דיירפ טימ רָאנ
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 ןעמַאזנייא ןַא -- ךימ .עקירעמַא זיא סע דנַאל יירפ ןוא ךעלרעד
 ןוא שיזיפ ןעמוקעגרעהַא זיא סָאװ ,רָאי 17 ןופ רוחב ןשידיי
 -- ,ןשינעבעלרעביא עקידארומ ליפ ױזַא ןופ ןכָארבעצ קיטסייג
 ךס ַא גָארט ךיא ןוא .סיפ יד ףיוא טלעטשעג עקירעמַא טָאה
 -ַאב ןוא ,דנַאל ןיא ָאד ןעמעלַא וצ ןצרַאה ןיא טײקרַאבקנַאד
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,דניירפ עטנעָאנ יד וצ סרעדנוז
 ,טירט ןוא טירש ףיוא ןפלָאהעג רימ

 -ינַאקירעמַא שּפיה ךיז בָאה'כ .עקירעמַא ביל בָאה ךיא
 -רַאפ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא .טסייג ןיא שידיי ןבילבעג רעבָא ,טריז

 קרַאמיײינ .ד

 ןיימ ןופ ןדיי יד טימ ,םייה רעשידיי רעקילָאמַא ןיימ טימ ןדנוב

 -נעטש גָארט ךיא סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעכעלסעגרַאפמוא

 .ןורכז ןיימ ןיא ןביילב דימת טעװ סָאװ ןוא ןצרַאה ןיא קיד

 ,דניק סלַא ,ןסיוו שידיי ןיימ ,ןרָאי-רעדניק עטשרע עניימ לייוו

 -- רדח ןיא ןרָאי עטשרע יד ןוא .דוסי רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןייּפ ןופ ןרָאי עלַא יד ןטלַאהוצסיוא חכ ןבעגעג רימ ןבָאה ייז

 ןעמוקַאב ךיא בָאה ןענרעל םוצ קשח םעד ןוא -- ,ןדייל ןוא

 ןייז לָאז קנעדנָא רעייז ןוא ,ד"יה ,ןרעטלע ערעייט עניימ ןוכ

 !טשטנעבעג

 ןןָאכָאטסנעשט ןופ ןקורדניײיא עניימ

 -עג ןיב ךיא ואוו ,טָאטש יד

 טכַארברַאפ ןוא ןרָאװעג ןריוב

 ,ןעוועג זיא ןרָאי עגנוי עניימ

 ןפירגַאב עשיליוּפ ערעזדנוא טיול

 ייב ןוא .ווָאכָאטסנעשט ןופ טייוו

 -לע ךיוא ןוא ,ךעלגניי ,זדנוא

 רעד ןפַאשעג ךיז טָאה ,ערעט

 זיא ווָאכָאטסנעשט זַא ,קורדנייא

 -ָאנ ,םיחלג זיולב ןופ טָאטש ַא

 ערעדנַא ןוא סרעטסיולק .,סענ

 .ןעגנוטכירנייא עשילױטַאק

 -יא ןעוועג ,ןפירגַאב ערעזדנוא טיול ,זיא ווָאכָאטסנעשט

 טָאה סע ןוא ,טײקשילױטַאק .רעמערטסקע טימ טריציפיטנעד

 -ייש ,עיציזיווקניא :ונייהד ,ןכַאז "ענעי; טימ טקעמשעג סעּפע

 : ..ןדיי ףיוא םילובליב ןוא סנפיוה-רעט

 סָאװ ,םעד ןופ קורדנייא רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ןפַאשעג

 רעזדנוא רעביא ןעיצ ךיז ןעז טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ רימ

 .רעדליב עקיליה ןוא רענעפ ,םימלצ טימ סעיסעצָארּפ טָאטש

 ןעמערָא םעד ןופ ןעוועג ןטסרעמ םוצ ןענייז רערישּרַאמ יד

 ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןופ ךס ַא .סעכָאלעמלַאב ,םירעיוּפ ,קלָאפ

 ןייק סופוצ ייז ןעייג סָאד זַא ןעמ טָאה טגָאזעג ןוא ,סעװרָאב

 יד טימ "ַארוג ַאנסַאי; יד ךיז טניפעג סע ואוו ,ווָאכָאטסנעשט

 ןקילָאטַאק יד ןופ סרעטסיולק עטסקיליײה

 טָאה וָאכָאטסנעשט ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד סָאד זיולב

 טָאה ןעמ .קערש ןוא טייקכעלמייהמוא ןַא טגָאיעגנָא רעבירעד

 .ןדיי ןעניואוו רָאג ןלָאז טָאטש ַאזַא ןיא זַא ,טביולגעג טשינרָאג

 ןייא ןייק ןעוועג טשינ טָאטש ןיא זדנוא ייב זיא ,טכוד רימ יו

 רעדָא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג ןבָאה לָאמַא לָאז סָאװ ,דיי

 רעקיזָאד רעד טימ גנודניברַאפ רעכעלווירב ַא ןיא ןייז וליּפַא

 ,טָאטש רעשילױטַאק

 ןיב ךיא ןעו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא רעבָא

 טקישעג ךימ .ק .צ רעד טָאה ,"דנוב; ןיא רעוט ַא ןעוועג ןיוש

 ךיוא סגעוװ ןייא ןיא ןוא גנוזעלרָאפ ַא ףיוא ווָאכָאטסנעשט ןייק

 ךיא שטָאכ זיא .טעברַאײטרַאּפ יד טרָאד ןקרַאטשרַאפ וצ ןעז

 ןוא ,טסילַאנרושז ַא ,שטנעמ רענעסקאוורעד ַא ןעוועג ןיוש ןיב

 ךיא בָאה ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא שזַאטס ַא טימ

 סרעטסיולק ןופ טָאטש רעשילױטַאק רעד ןגעוו טליפעג ענדָאמ

 ןינע רעצנַאג רעד ערקירּפ ןעוועג רימ זיא'ס ןוא ,םימלצ ןוא

 ...גנוזעלרָאפ רעשידיי ַא טימ ןיהַא ןרָאפ וצ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא טירט עטשרע עניימ ייב ןיוש רעבָא

 ןיא -- עיצנַאטס-ןַאב רעטנַאגעלע ,רענייש רעד ןופ געוו ןפיוא

 בָאה ךיא .טשַאררעביא םענעגנא ןעוועג ךיא ןיב ,ןײרַא טָאטש

 .טָאטש עשידיי ...ַא זיא ווָאכָאטסנעשט זַא ,ןעזרעד ךיילג

 רימ זיא סע .טשימעצ לסיב ַא ןעוועג ךיא ןיב בייהנָא ןיא

 ךיא זַא ךעלגעמ ,תועט ַא סע זיא רשפא זַא ,ןלַאפעגנייא וליפַא

 ְךיז בָאה ךיא רעבָא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןרָאפרַאפ רָאג ןיב

 ןזעעידיי ןיא ןוא וװָאכָאטסנעשט ןיא ןיב ךיא זַא ,טגייצרעביא

 ,ווָאכָאטסנעשט

 א ןוא האנה טַאהעג תמאב בָאה ךיא ? ןענעקייל סָאװ ,ןוא

 -נעשט טימ טנעקַאב ךיז רעטנענ בָאה ךיא ןעוו ,טייקנדירפוצ ךס

 רעד טימ ,ךעלריטַאנ ,רקיע רעד ,ןדיי עריא טימ ןוא ווָאכָאטס

 ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 -לּפַאצ-שידיי ,עקידעבעל-שידיי ַא ןעוועג זיא ווװָאכָאטסנעשט

 .טָאטש עקידנרילָאק-ליפ-שידיי ןוא עקיד

 ןעועג זיא סע .ןבעל שידיי טימ טכָאקעג טרָאד טָאה סע

 ןופ ץענ ַא טימ גנוגעװַאב-רעטעברַא עטריזינַאגרָא-טוג ַא טרָאד

 עשידיי יד -- ןעוועג זיא ןיורק יד עכלעוו ןופ ,סעיצוטיטסניא

 ,לוש-רעדניק

 ןיב ךיא ואוו ,גנוטלַאװרַאפ-לוש רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא

 ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,ןרָאװעג ןדַאלעגנייא טנוװָא ןַא םענייא ןיא

 -עד ךָאנ טָאה רע .ןַאמרעדעּפ לאפר רבח םעד ןפָארטעג לָאמ

 יד ןעוועג זיא סָאװ ,"?עטקינייארַאפפ יד ֹוצ טרעהעג טלָאמ

 -ַאב ךיילג בָאה ךיא .ײטרַאּפ .ס.ס רעקילָאמַא רעד ןופ עטשרוי

 יד יײב ךיוא ,ןעמעלַא ייב טבילַאב זיא ןַאמרעדעפ זַא ,טקרעמ

 ןענָאמרעד ךיז ןעק ךיא לפיוו ףיוא .ןויצ-ילעוּפ ןוא ןטסידנוב

 רעשידיי רעד ףיוא וװָאכָאטסנעשט ןיא ףמַאק-יײטרַאּפ רעד זיא

 ירַאפ ןופ טייוו ןוא ,רעפרַאש אזַא ןעוועג טשינ ,סַאג-רעטעברַא

 .ןַאמרעדעּפ רבח ןגָארטעגוצ ךס ַא טָאה םעד וצ .טייקטרעטיב

 יָאטסנעשט ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ געט עכעלטע יד

 ךימ טָאה ןעמ .קידייל ןסעזעג טינ העש ןייא ןייק ךיא ןיב ווָאכ

 ןוא סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ יד רעביא טריפעגמורַא רדסכ

 טכַארברַאפ ךיא בָאה טייצ עטסרעמ יד רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא
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 תמאב זיא לוש יד ,רעדניק יד ןשיװצ ,לוש רעשידיי רעד ןיא
 .עטפַאהרעטסומ ַא ןעוועג

 ךיא בָאה ןרָאפקעװַא םייב ןטלַאהעג עיוש בָאה ךיא ןעוו
 ןיא ,ָאכָאטסנעשט ןיא טרָאפ ךָאד ןיב ךיא זַא ,טנָאמרעד ךיז
 וצ טשינ קעװַא סע ןעמ טרָאפ יװ .רעטנעצ ןשילױטַאק םעד
 יז םירבח יד ןטעבעג ךיא בָאה ?'ַארוג ַאנסַאי, יד ןכוזַאב
 .ַאנסַאי; רעד וצ קעװַא רימ ןענייז ,ונ .ןריפקעוװַא ןיהַא ךימ ןלָאז
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סרעטסיולק יד טימ גרַאב רעד .?ַארוג

 ףיוא יו ,טייקליטש ַא טשרעהעג טרָאד טָאה סע .טָאטש ןופ קע

 ,טײהנעגנַאגרַאפ טימ טקעמשעג עקַאט טָאה סע ,תורבקה-תיב ַא

 טכירק סָאװ ,ךערייו:רעטסיולק םעד טימ ,רעטלַאלטימ טימ

 ץטיוא,, ןגעוו תונורכז ףיוא טקעוװ ןוא רעכעלדזָאנ יד ןיא ןיירַא

 ,ןטיאוזעי ןוא םיחלג ןגעוו ,ןשטנעמ ןענערברַאפ ןגעוו ,"עפ ַאד

 ,םידגב עצרַאװש ערעייז ןיא

 םעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעקיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא סע

 ַא ןשיװצ יוװ ,עקַאט .וָאכָאטסנעשט ןשילױטַאק םעד ןוא ןשידיי

 ודנוא ייב ָאד !םלוע-תיב ַא ןוא טָאטש עקידלּפַאצ ,עקידעבעל

 -- טרָאד ןוא ,םזילַאעדיא ,טומ ,גנונעפָאה ,ןבעל ןעוועג זיא

 ןפיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא סָאװ טייקליטש עטרעווילגרַאפ

 טימ טקעמשעג טרָאד טָאה סע .םינינב יד ףיוא ןוא חטש ןצנַאג
 ,ןטייצרַאפ

 -9ג ױזַא ךיז טָאה סע ןוא רָאי עכעלטע קעװַא ןענייז סע

 ןײטשפע לשרעה

 -נעשט טימ ןעוועג ךדשמ רָאג ךיז טָאה טָאטש ןיימ זַא ,טכַאמ

 .לוש -רעדניק עשידיי יד ןעוועג זיא ןכדש רעד ןוא ,ווָאכָאטס

 -כערּפ יד ןופ ענייא ןירערעל סלַא ןעמונעג טָאה ווָאכָאטסנעשט

 .טָאטש רעזדנוא ןופ ךעלדיימ עטסטנעגילעטניא ןוא עטסקיט

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןוא ,ןעמָאנ ריא ןעוועג זיא רעקוצ הקבר

 ןיוש רימ ןענייז .ןַאמרעדעּפ לאפר ןופ יורפ יד ןרָאװעג יז זיא

 ,םינתוחמ ןרָאװעג

 זיא ןוא טילבעג טָאה וװָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד ןוא

 -רַאפ ךיז טָאה רוטלוק עשידיי יד ,ןבעל עשידיי סָאד ,ןסקאוועג

 -יירבעגסיוא ךיז טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ,טלצרָאװ

 טימ ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ םירבח לייט רעטסערג רעד ,טרעט

 ךיוא ."דנוב; ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ,שארב ןַאמרעדעפ לאפר

 ַא טריפעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב ןוא רעטעברַא ערעדנַא

 -עג זיא װָאכָאטסנעשט ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא ערַאבטכורפ

 ןיא טעטש עשידיי עטסכיירטסייג ,עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוו

 ,ןליױּפ

 ,ומש חמי ,חצור רעשישטייד רעד ןעמוקעג זיא סע זיב.;

 ,לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיוא ץלַא טָאה ןוא

 -רעדנוה עלַא יו טקנוּפ ,ווָאכָאטסנעשט עשידיי סָאד רעבָא

 -רַאפ טָאה שטייד רעד סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי רעט

 םעד ןיא ,ןורכיז ןשידיי םעד ןיא קיבייא ןבעל טעװ ,טעטכינ

 ,ןייזטסואווַאב ןשידיי

 סעלעשזדנַא סָאל ןזיב קסמָאדַארָאווװָאנ ןופ
 (ןצימָאנ ןוא תונורכז ךעלטעלב)

 -סנעשט ןייק

 ךיא געלפ וװָאכָאט

 ןטעברַא ןעמוק טּפָא

 עכעלטע ףיוא רָאנ

 --- לָאמַא ,ןכָאװ עכ

 סקעז עצנַאג ףיוא

 -רעד .ךיוא םישדח

 טָאטש יד זיא רַאפ

 יב װָאכָאטסנעשט

 "מייה שטייווצ ןיימ

 -עג ןיב ךיא ,טָאטש

 -נײרַא ןיב ןוא ,1908-1904 ןרָאי יד ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעוו

 -ַאב ַא ןוא .ס .ס ײטרַאּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 -נעשט ןרהא ןופ סעדער יד וצ טרעהעגוצ טפָא ךיז רעטרעטסייג

 ,(רערעל שובייל) רעדנַאסקעלַא רבח ,(יקסווָאלַאגניס) רעװָאכָאטס

 -ןביוא יד ןעגנערב געלפ ךיא .ערעדנַא ןוא ,ייווצ רעמונ ףסוי

 ןטערטפיוא ןגעלפ ייז ואוו ,קסמָאדַאר ןייק רענדער עטנָאמרעד

 ,ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג יד ףיוא ,םלוע ןסיורג ַא רַאפ

 ןטסניימ םוצ געלפ ךיא ואוו ,רעביטש עשירבח ייווצ יד

 זיוה סָאד : ןעוועג ןענייז ,םירבח ערעדנַא ךָאנ טימ ןעגנערברַאפ

 .רעטכירעג דוד ןופ זיוה סָאד ןוא ַאלוקַאּפ לדנעמ ןופ

 יוװ ןרָאװעג רימ

 ,תופידר עשיאייצילָאּפ יד בילוצ ,ךיא בָאה 1908 רָאי ןיא

 רעביא ,ןפָאלטנַא ןיב ןוא וָאכָאטסנעשט טָאטש יד טזָאלרַאפ

 בָאה ךיא זיב געט יד .עקָארק ןייק ,ץענערג רעשיכיירטסע רעד

 ךיז ךיא בָאה ,ץענערג יד ןצרַאװש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג

 החּפשמ עצנַאג יד ,רעטכערעג דוד רבח ןיימ ןופ זיוה ןיא ןטלַאהַאב

 .גנואיצַאב עשירבח עטסנייפ יד ןזיװעגסױרַא רימ טָאה סדוד

 סלַא ךַאפ ןיימ ייב טעברַא ןגָארקעג דלַאב ךיא בָאה עקָארק ןיא
 שכעלטע ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה טרָאד .רעּפעטש-ןשַאמַאק

 רעד ןופ ענעפָאלטנַא ךיוא ,וָאכָאטסנעשט ןופ םירבח עטנעָאנ

 ןוא רעניײטָאג לשרעה ,ןַאמרעדעּפ לאפר --- ;ײצילָאּפ רעשירַאצ

 עקָארק ןיא ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז רעטעּפש .רעטלַא לאכימ

 רעייז ףיוא --- ווָאקנימ בקעי המלש ,רעטכוש לדנעמ םירבח יד

 ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה קסמָאדַאר ןופ .,עקירעמַא ןייק געוו

 רעד .ָאריּפַאש ןוא רעניד המלש ,יקסייגוב המלש םירבח יד

 .ןַאמרעדעּפ לאפר ןעוועג רימ זיא םירבח יד ןשיווצ רעטסטנעָאנ

 םיא ןופ בָאה ךיא ןוא ,ןעמַאזוצ טכַארברַאפ טפָא ןבָאה רימ

 ,טנרעלעג ךס ַא רעייז

 ןרָאפקירוצ לַאגעל טנעקעג ןיוש ךיא בָאה 1909 רָאי ןיא

 .עקירעמַא ןייק קעװַא ךיא ןיב 1912 רָאי ןיא ןוא .,ןלױּפ ןייק

 ןיימ ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .ָאגַאקיש ןייק ןרָאפרַאפ ןיב ךיא

 ריא ייב טניואוועג טָאה סָאװ (יורפ עקיטציא ןיימ) הרש ,הלכ
 .רענילרעב עטעי רעטסעווש



 וו ָא כָאטס נע ש ט 180

 סע ןוא םישדח סקעז ךרע ןַא טרעיודעג זיולב טָאה סע

 -ַאר עניימ ןופ ךס ַא ָאגַאקיש ןייק ןעמוק וצ ןביױוהעגנָא ןבָאה

 -ירב יד ,רעקעב לדנעמ ,לעגוק שירעב : טײלסדנַאל רעקסמָאד

 ןתנ ןוא גרעבסייו םהרבא .,יקסייגוב המלש ןוא ןרהא רעד

 רעקיצנייא רעד ןוא ,רָאי-סיזירק ַא ןעוועג זיא סע .גרעבנעטייו

 -עב לדנעמ ןעוװעג זיא טעברַא ןגָארקעג ךיילג ןַאד טָאה סָאװ

 טָאה רע .סרענילרעב יד ייב טניואוועג ךיוא טָאה לדנעמ .רעק

 רֶע תעשב ,טכַאניײב זַא ,ןעמונעגסיוא סרענילרעב יד טימ ךיז

 ןייז ןיא ןפָאלש וצ ןביולרעד ייז ןלָאז ,יירעקעב רעד ןיא טעברַא

 טגעלפ לדנעמ .,טײלסדנַאל עזָאלסטעברַא יד ןופ םענייא טעב

 ,ענערָאק ,ןטיורב ענעקַאבעג-שימייה ןעגנערב גָאט ןדעי ךיוא

 זָא ןענָאמרעד סָאװ) ָאד ייז טפור ןעמ יוװ ,סלקינרעּפמָאּפ ןוא

 יד ןשיווצ ןלייטעצ טיורב סָאד ןוא ,(טיורב עוועזאר עשימייה

 ךיא ןעמענ סעמעוו ,טײלסדנַאל ערעדנַא .טײלסדנַאל עקירעגנוה

 ךיוא ךיז ןגעלפ ,טעברַא ןבָאה ןגעלפ סָאװ יד ,ןסעגרַאפ בָאה

 -טעברַא יד ןפלעה ןוא ןטסנידרַאפ ערעגָאמ ערעייז טימ ןלייט

 ,טײלסדנַאל עזָאל

 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןפלָאהעג ,טײלסדנַאל ,רימ ןבָאה ױזַא

 ,טיונ ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןעמוקנעמַאװצ ךיז רימ ןגעלפ קיטנוז ןוא תבש ןדעי

 הנותח ךיא בָאה לייוורעד .בוטש ןיא ןרעדנַא ןַא ייב לָאמ סעדעי

 ןיא טניואוועג ןבָאה הרש לבייו גנוי ןיימ ןוא ךיא .טַאהעג

 ןיא לייוו .טגָאלקַאב טינ ךיז ןבָאה רימ רעבָא .בוטש-רעלעק ַא

 -ָאד יד .ךעליירפ ןעוועג דימת זיא בוטש-רעלעק רעקיזָאד רעד

 -טנעצ, יד ןעוװעג שיטקַאפ זיא רעלעק ןיא עניימ גנוניואוו עקיז

 ,טײלסדנַאל עלַא ןופ ?עלַאר

 ןגָארקעג טײלסדנַאל יד ןופ רעדעי טָאה טייצ רעד טימ

 יד .עכעלגעלק ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד םגה  .טעברַא

 -עג'הנותח ןייק טשינ ןעוועג ךָאנ ןענייז טײלסדנַאל עטסרעמ

 ךיז ןבָאה רימ .ןפור ייז טגעלפ ןעמ יוװ ,?סרעדרָאב, ,עטַאה

 ךיז ןוא הריד רערעסערג ַא ןיא ןגיוצעגרעביא טייצ רעד טימ

 .בוטש-רעלעק רעד ןיא יו רעסעב לסיבַא טליפעג

 -געשט ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז רימ ןבָאה רָאי םענעי ןיא

 -כיילג ךיוא ךיז ןבָאה רימ .,ןייארַאפ טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאָאטס

 רעװעשרַאװ םעד ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא ןסָאלשעגנָא קיטייצ

 -ערקעס-ץנַאניפ ןעוועג ןַאד זיא רעטכוש לדנעמ .,519 שטנערב

 ייב ,ןטייוצ םייב רענייא טסעג עטפָא ןעוועג ןענייז רימ .רַאט

 ןַאשזד ,רעטכוש לדנייש ןוא לדנעמ ,ווָאכָאטסנעשט ןופ םירבח יד

 ילַאמ ןוא לסָאי ייב ,קערּפַאש לטָאמ ןוא לזייר ,קַאלירג עטעי ןוא

 .רענילרעב עטעי ןוא השמ ייב ןוא ,רענילרעב

 ןגעלפ רימ ואוו זה עטסעלטניירפ ןוא עטסשימייה סָאד

 ,סרענילרעב לדנעמ .,ינעפ ייב ןעוועג זיא ,ןעמוקנעמַאזוצ ךיז

 טיירגעג ןעוװעג שיט רעד קידנעטש רעבָא זיא -- םערָא ןיײלַא

 רעד סָאד ןלעו רימ .טלעפעג טשינ טָאה ןסע ןוא ,זדנוא רַאפ

 ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ןינעפ רעביל

 -- .ס.ס עּפורג ענייפ ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה ָאגַאקיש

 ערעיז רעדילגטימ יד ןשיוװצ ,ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס

 -סלעדנעמ .מ ,(קחצי רעצרַאװש רעד) ןָאדרָאג קחצי ןעוועג זיא

 ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא טַאּפ םהרבא ,רעטכוש לדנעמ ,גרעב

 ךיז בָאה ךיא .ןשטנעמ עטנעגילעטניא ןוא עטנַאסערעטניא

 עלעירעטַאמ יד שטָאכ ,ייז ןשיוצ ןביוהרעד קיטסייג טליפעג

 ןוא .טעברַאעג ןטלעז בָאה ךיא .טכעלש ןעוועג זיא עניימ עגַאל

 ןביז םיוק טנידרַאפ ךיא בָאה ,טעברַאעג ָאי ןיוש בָאה ךיא זַא

 .ךָאו רעלאד

 ןייק ןרָאפ לָאז ךיא זַא ,טדערעגוצ רימ טָאה יורפ ןיימ

 טפיוקרַאפ ןבָאה רימ .עטעי רעטסעווש ריא וצ .,עינרָאפילַאק

 געוו ןיא טזָאלעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,טפַאשטריװ לסיב סָאד
 .ןײרַא

 ךָאנ זיא עינרָאפילַאק .1917 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעמ סָאװ ץלַא .טציא יו טניואווַאב ױזַא טשינ ןעוועג טלָאמעד

 -סָאל טָאטש רעד ןיא ךיוא ױזַא ,דנַאל סעקערטש זיא ןעזעג טָאה

 -רַא וצ ואוו ּפַאש ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא'ס .סעלעשזדנַא

 ןיא ,טלדנַאהעג ,"טלדעּפעג, טייצ עטשרע יד בָאה ךיא .ןטעב

 ןוא ןענידרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה םישדח סקעז ןופ ךשמ

 ןבעל עשידיי סָאד .ןעמוקעג זיא ,הרש ,יורפ ןיימ .הסנרּפ טַאהעג

 רימ ןוא .ןרימרָאפ וצ ןביוהעגנָא סָאװ-רָאנ טשרע ךיז טָאה

 זדנוא טָאה סָאװ ,גניר-רעטעברַא ןיא קיטעט ןרָאעװג ןענייז

 -ןייה זיב ױזַא .ןבעל רעזדנוא ןיא טלַאהניא םעיינ ַא ןבעגעג

 .גָאט ןקיט
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 רעזדנוא טימ ןפָארטעג רעדיו ךיז רימ ןבָאה 1944 ןיא

 סָאװ רָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעדעּפ לאפר דניירפ ןביל

 ןופ רעטעּפש ןוא ,עשרַאװ ןופ טשרעוצ ,ךיז טעװעטַארעגסױרַא

 -רעדעפ .ןַאּפַאי ךרוד ןעמוקעגרעהַא זיא ןוא ,דנַאלסור-טעוװָאס

 -נעשט ןטקינײארַאפ, םעד ןופ תוחילש ןיא ןעמוקעג זיא ןַאמ

 -ַָאטסנעשט , ,ךוב-רוכזי ןטימ תוכייש ןיא "ףילער רעווָאכָאטס

 -ָאכָאטסנעשט יד .ןעניישרעד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,"ןדיי רעוא

 -עגפיוא ןענַאמרעדעּפ ןבָאה טײלסדנַאל רעקסמָאדַאר ןוא רעוו

 -עשזדנַא סָאל ןיא ךוזַאב סנַאמרעדעּפ .ךעלטניירפ רעייז ןעמונ

 לָאז ןייארַאפ-ספליה רעקיטרָאד רעד זַא ןפלָאהעג ליפ טָאה סעל

 .ןבעל ןגָארקעג לָאמַאטימ טָאה ןייארַאפ רעד .קיטעט רעמ ןרעוו

 .רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טלייורעד זיא רענילרעב לסָאי

 ןבָאה ,ןענישרעד זיא ?ןדיי רעװָאכָאטסנעשט/, ךוב סָאד ןעוו

 -ָאטסנעשט יד טימ ןעמַאזוצ ,טײלסדנַאל רעקסמָאדַאר יד ,רימ

 ןיא ,ךוב ענייש-קיטכערּפ סָאד ןטײרּפשרַאפ ןפלָאהעג ,רעווָאכ

 .ןרָאװעג טגײלעגנײרַא זיא ימ ןיא טעברַא טימ טלעוו ַא ןכלעוו

 ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ ַא זיא ןַאמרעדעּפ לאפר דניירפ ןעוו ןוא

 -רַאפ-ןסַאמ ַא טרישזנַארַא רימ ןבָאה ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק

 -רעד ןסיורג ַא טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,גנולמַאז

 .שילַארָאמ ייס ,לעיצנַאניפ ייס ,גלָאפ

 ןברוח ןסיורג םעד ןופ טסואוועג ןיוש רימ ןבָאה טלָאמעד

 ,טעטש עשידיי יד .ןלױּפ ןיא טעטש עשידיי ערעזדנוא ןופ

 עליפ יד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןפלָאהעג רדסכ ןבָאה רימ סָאװ
 .סיורג ןעוװעג זיא קיטייו ןוא רעצ רעזדנוא .,סעיצוטיטסניא

 םעד ףיוא ָאטשינ טסיירט םוש ןייק זיא גָאט ןקיטנייה זיב ןוא

 ןיא ןדיי יד ,קלָאפ רעזדנוא ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ךָארב ןסיורג

 !ןלױּפ ןקילָאמַא םעד ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד

 צ+ 2 +

 טכוזַאב ,יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה 1952 ןיא

 זיא רעכיז .סיורג ןעוועג זיא דיירפ רעזדנוא .לארשי תנידמ

 -עג לארשי ןיא ןבָאה רימ !טסיירט עסיורג ַא לארשי תנידמ
 יּפ לָע ,ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדירב ןוא רעטסעוװש ףלעווצ ןפָארט

 .טרעדנוה ייוצ רעביא ןופ החּפשמ ַא ןופ טעװעטַארעג ,סנ

 ןופ ןוז ַא ,קינעמילּפ ַא סניימ ןענופעג ךיא ןבָאה ייז ןשיווצ
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 רעדורב ןיימ .וָאכָאטסנעשט ןופ ,ה"ע ,םהרבא רעדורב ןיימ

 -נעשט עלַא סָאװ לרוג ןשיגַארט ןבלעזמעד טַאהעג טָאה םהרבא

 !טַאהעג ןבָאה םישודק-ןדיי רעווָאכָאטס

 רימ .םישדח ייווצ טכַארברַאפ ךיא בָאה לארשי-תנידמ ןיא

 ייווצ ןענעפע וצ דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא יורפ ןיימ ןוא

 רענַאקירעמַא יד סָאװ ,םילוע ענעמוקעג-יינ יד רַאפ רעזייה

 ןפלָאהעל עציטש:-טלעג רעייז טימ ןבָאה טיײלסדנַאל רעקסמדַאר

 ַא ךָאנ ןעיובוצפיוא טלעג ,בגא ,טציא ןעלמַאז רימ .ןעיובפיוא

 ,זיוה

 ,ערה'ןיע ןייק ,ןלייצ לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא

 ינַאגרָא ייוצ ןיא טריזינַאגרָא ןענייז ןוא ,תושפנ 800 םורַא
 ,הפיח ןיא --- עטייווצ יד ,ביבא-לת ןיא ענייא ,סעיצַאז

 ןיא ןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ רבח ןטלַא ןקיצנייא םעד

 ,רעדניק ךס ַא טנגעגַאב ןבָאה רימ .עזיורק דוד זיא לארשי

 ,סיצַאנ עשירעדרעמ יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז ןרעטלע סעמעוו

 ,קסמָאדַאר ןיא ןוא וװָאכָאטסנעשט ןיא

 ,דעצעלּפ עשירָאטסיה ךס ַא טכוזַאב לארשי ןיא ןבָאה רימ

 רימ ןוא ,הנידמ רעד ןופ יובפיוא םעיינ םעד טרעדנואווַאב ןוא

 ךָאנ זיא רעדירב ערעזדנוא ייב ױזַא יו טרעדנואווַאב ןבָאה

 ןוא ןטעברַא וצ רעדיוו םזילַאעדיא ןוא חכ ןוא טומ ןבילברַאפ

 , עפָארטסַאטַאק-סקלָאפ עסיורג ַאזַא ךָאנ ןעיוב וצ

 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה םייהַא קירוצ געוו ןפיוא

 םעד ןופ גָאט םעד ןיא טקנוּפ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ,זירַאּפ

 ןעזעג ןבָאה רימ ןוא .ילוי ןט14 םעד -- !בוט:-םוי-ליטסַאב

 -ַאב רעד ןופ רענעט יד רעטנוא ןרישרַאמ רעגריב רעטנזיוט

 עגנוי יד ןיא ןבָאה רימ סָאװ דיל סָאד ,"עזעילעסרַאמ,; רעטמיר

 !ןעגנוזעג גנורעטסיײגַאב ַאזַא טימ ןרָאי

 -סדנַאל רעקסמָאדַאר יד ןופ לָאצ יד זיא המחלמ רעד רַאפ

 -- טציא .קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ ןעוועג זירַאּפ ןיא טייל

 רעייז ןעמונעגפיוא זדנוא ןבָאה ייז .טרעדנוה ךרע ןַא זיולב

 ,קיצרַאה

 ,קרָאי-וינ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה םייהַא זירַאּפ ןופ

 טימ ןעזעג ךיז ןוא געט רָאּפ ַא טכַארברַאפ ןבָאה רימ ואוו

 רעד ןופ גונטלַאװרַאפ

 .וָאכָאטסנעשט ןיא "לַארטש,
 -סקילג הכלמ ,ףָאהנעװעל השמ ,ןַאמסקילג

 ,יקסװָאלָאבָארכ ,א ,ןַאמ

 ןעמוקעגמוא ןענייז עכעלטנגוי עלַא

 ץיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,טייצ עגנַאל ַא ןעזעג טינ ןיוש ןבָאה רימ סָאװ דניירפ ליפ ױזַא

 ןבָאה טרָאד .ָאטנָארָאט ןייק ןרָאפעג רימ ןענייז קרָאי-וינ ןופ

 -סָארג ךלמ טימ ,םירבח עטלַא עכעלטע טימ ןפָארטעג ךיז רימ

 ןיימ ָאטנָארָאט ןיא ךיז טניפעג ,בגא .רעמַאה עקלארשי ןוא ןַאמ

 זיא רע .גרעבנעזָאר קעטַאמ קינעמילּפ ןיימ ,ןוז סרעטסעוװש

 ןיא .החּפשמ רעצנַאג ַא ןופ רענעבילבעגרעביא-קיצנייא רעד

 רעד רע זיא טציא ,"דנוב, ןיא רעוט ַא ןעוועג רע זיא ןליױּפ

 קיטעט ללכב זיא ןוא ,ָאטנָארָאט ןיא "דנוב, ןופ רַאטערקעס

 ,גניר-רעטעברַא ןקיטרָאד ןיא
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 -סדנַאל רעקסמָאדַאר יד ,רימ ןבָאה 1948 רָאי םעד זיב

 טציא .תוחּפשמ 20 ךרע ןַא סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טלייצעג ,טייל

 זדנוא ןופ ןענייז טייצ עטצעל יד .רענעלק לָאצ רעזדנוא זיא

 ,רעקעב לדנעמ ,לעגוק שירעב -- ור רעקיבייא רעייז ןיא ,קעװַא

 לדנעמ ןוא ןַאמסקילג לשיפ ,ןַאמפָאה ,יקסנימַאק לאוי ,יורפ ןייז

 !קנעדנָא רעייז דובכ .,ןָאסדיװַאד

 רָאּפ ַא ןגָארקעגוצ סנטצעשל ,דיירפ רעזדנוא וצ ,ןבָאה רימ

 -יוב הנח ,םיובנעזָאר ירעה ,םיובנעזָאר לסָאי :טײלסדנַאל עיינ

 יקסלָאּפצעינאק ,ןַאמצלַאז רעדריב ייווצ יד ,עקלָאק לואּפ ,סמעד

 ,ןַאמסקַאװ ןוא

 ,ןייפ ךיז ןבעל ןוא טנדרָאעגנייא טוג ָאד עלַא ךיז ןבָאה ייז

 זיולב לייוורעד ןעגנוציז ערעזדנוא וצ ןעמוק ענעמוקעג "יינ יד ןופ

 סעּפע ןבעל עקירעביא יד .םיובנעזָאר לסָאי ןוא ,סמעדיוב הנח

 -נונעפָאה ךס ַא טגיילעג ייז ףיוא ןבָאה רימ .דָאש ַא .ךיז רַאפ

 זדנוא טימ רעטנענ ןרעוװ ןלעוװ עלַא ייז זַא ןפָאה רימָאל .ןעג

 .סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא טימ ןוא

 דובכ ַא רַאפ טכַארטַאב ךיא זַא ,ןגָאז ךיא ליוו ףוס םוצ

 ןסירגַאב וצ טייהנגעלעג יד טציא בָאה ךיא סָאװ ןגינעגרַאפ ןוא

 -עג רָאי 50 ענייז וצ ,ןַאמרעדעּפ לאפר ,רבח:טנגוי ןביל ןיימ

 -עזדנוא ,הרש ,יורפ ןיימ ןוא ךיא .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעז

 רבח םעד ןשטניוו טײלסדנַאל ערעזדנוא עלַא ןוא ,רעדניק ער

 ןעמַאװצ ןבעל וויטקודָארּפ ןרָאי ךס ַא ךס ַא ךָאנ ןַאמרעדעפ

 !עינעג יורפ עביל ןייז טימ

 הנקלא ,יערג אלוקַאּפ עשטעי : סטכער ןופ

 ,יקצעיװָאנרַאשז קחצי ,יקסװָאלָאבָארכ
 ,רעטכושזַאלוקַאּפ לדנייש



 וו

 רעדליב
 (ןֿפיט רעווָאכָאטסנעשט עקילָאמַא יד ןופ)

 שאמ הרובד בר
 יקסווָאלָאבָארכ .א

 ,םירמ הרובד ןעמָאנ ןשרעבייוו ןטושּפ ןטימ יז טָאה ןסייהעג

 ,גרעבנרעטש לסָאי ןַאמ ריא ,עריא "טפלעה עטייווצ, יד רָאנ

 ןעמָאנ ןטימ טלטיטַאב יז דובכ ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ טָאה

 הסנרּפ תוכלה ןיא זיא ,םירמ הרובד ,יז לייוו ,שאמ הרובד 'ר

 ,רעריא ןַאמ רעד ןוא ,ליבסנַאמ רעד ןעוועג טייקמורפ ןיא ןוא

 ."ענעדיי יד; ןעוועג רָאג זיא לסָאי

 ןיפ דנַאר םייב ןעניואוו לסָאי ןַאמ ריא טימ שאמ הרובד

 .ףרָאד ןופ ןוא טָאטש ןופ הסנרּפ רעייז ןעיצ ןוא דלַאוװ

 םורַא טפיול יז .ירפ רָאג ףיוא טייטש *שַאמ הרובד בר;

 סע סָאװ ןייא טפיוק ןוא ,רעזייה-םירעיוּפ ןוא רעפרעד יד רעביא

 טרָאװק ַא ,ךלימ לסיב ַא ,לבלעק ַא ,ףוע ןַא :רָאנ ךיז טזָאל

 סע יז טפיוקרַאפ רעטעּפש ןוא ,לזעק ַא ,רעטוּפ לקיטש ַא ,סעדגַאי

 -ַאב עקידנעטש עריא וצ טָאטש ןיא רעדָא ,סעקינשטַאד יד וצ

 רעדעי ייב ןוא קינשטַאד ןדעי ייב ,רעיוּפ ןדעי ייב .סעטסָאבעל

 טָאה טָאג סָאװ דייר סָאמ ןיינ יז טָאה ,טָאטש ןיא עטסָאבעלַאב

 ,ןדעי רַאפ ץרַאה רעטיב ץנַאג ריא סיוא טסיג יז .ןעקנָאשַאב יז

 "וצ תוכאלמ עלַא טוט ןוא רעסַאװ טימ רעייפ סיוא טשימ יז ןוא

 ייברעד ןוא טפיוקרַאפ ןוא טפיוק ,טלדנַאװ ,טלדנַאה :ןעמַאז

 .עטנכדש לקיטש ַא ךיוא יז זיא

 ןענעװַאד סָאד ,הלילח ,טשינ יז טלעפרַאפ םעלַא םעד וצ

 -- .געוו ןיא רעדָא םייה רעד ןיא ,ףרָאד ןיא יצ טָאטש ןיא

 טימ ןציז געמ יז .בירעמ ןייק ןוא החנמ ןייק טשינ יז טלעפרַאפ

 טרעוו ,,ןָאגַאװ ןיא םייוג רעדָא ,רעגייטש ַא ,ןדיי םלוע ןצנַאג ַא

 יד בייר ַא טיג ,רעדינַא ךיז טלעטש יז ןוא לעּפתנ טשינ יז

 טבייה ןענעװַאד ןכָאנ .טנוװַאד ןוא ןביוש ענעקורט יד ןָא טנעה

 לָאמ ןייק טָאה סריא ןדייר סָאד ןוא ,רחסמ ריא ןָא רעדיוו יז

 ,טשינ ףוס ןייק ןוא גערב ןייק

 ךעלקעּפ יד טימ ןעניגַאב ךיז טזָאל "שאמ הרובד בר? ןעוו

 רעד טמענ -- טָאטש ןיא ןוא רעפרעד יד רעביא ךעלקעז ןוא

 רעלעג ,רעגנַאל ַא טימ דיא ַא ,גרעבנערעטש לסָאי ,רעריא ןַאמ

 טגָאז ,הזוזמ יד טשוק ,םערָא ןרעטנוא לקעז-תילט םעד ,דרָאב

 טמוק רע ןעוו ןוא ,עדנארעוו רעד ףיוא עזָאק רעד "ןגרָאמ טוגע

 ןוא ןסייבנָא ןטימ ּפָא ךיז רע טערָאּפ ,ןענעוװַאד םענופ קירוצ

 גיצ יד רע טמענ ךָאנרעד ,זיוה ןיא טײקשיטַאבעלַאב רעד טימ

 ,טרָאד ןוא .דלעפ ןפיוא ןרעטיפ יז טריפ ןוא לקירטש ןרַאפ

 -סיוא ףיוא םיליהת ךעלטיּפַאק רע טגָאז ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא
 .קינייו

 םעד ךָאנ ךיילג ,טעילוהעצ ךיז ןבָאה סעקישטרעלַאה יד ןעוו

 רעייז טקירדעגסיוא ןוא ,הכולמ ַא רעדיוו ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןעוו

 לסָאי בר רעזדנוא זיא ,דרעב ןסייר ןוא ןדיי ןגָאלש ןיא החמש

 "ילוכ יד .טנעה ערעייז ןופ ןברק ַא ןעוועג ךיוא "ענעדיי יד;

 סלסָאי ןוא עזָאק ַא עקנָאל רעד ףיוא ןעזרעד ןבָאה סענַאג

 רעד ףיוא געיעג ַא ןרָאװעג זיא .לטרַאג ןזיב דרָאב עגנַאל עלעג

 ,טנעה עשירענלעז יד ןופ ןסירעג ךיז ,ןפָאלעג זיא לסָאי .,דרָאב

 ןבילבעג זיא דרָאב עבלַאה ַא .ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה'ס

 ,"סעקישטרעלַאה// יד ייב

 ןוא ,ןעמוקעג םייהַא טנוװָא ןיא זיא ?שַאמ הרובד בר; ןעוו

 סָאד םיא יז טָאה ,דרָאב רעבלַאה רעד טימ ןעלסָאי ןעזרעד

 זיא רע זַא ,טרסומעגסיוא טוג ןבעל רעייז ןיא לָאמ עטשרע

 ,ייז יז טלָאװ ,ריא טימ טפערט סָאד ןעוו ,ליבסנַאמ ןייק טשינרָאג

 ןטלָאװ ייז רעדייא ןגיוא יד טעּפַארדעגסיױא ?סעקישטרעלַאה/, יד

 ...דרָאב ריא וצ טרירעגוצ ךיז

 .ענעדיי ַא ןופ ײרעמירַאב םתס ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 .טנעקעג ץלַא טָאה יז ,הירב ַא ענעדיי ַא ןעוועג עקַאט זיא יז

 ןוא ייז ןעוועדָאהפיוא ,רעדניק ןרעבעג וצ הרובג יד ץוח ןוא

 "הרובד בר; טָאה ,דניזעגזיוה ץנַאג ַא הסנרּפ טימ ןטלַאהסיוא

 ךעבענ זיא סָאװ ,לשיפ ןוז ריא ןכַאמ וצ הנותח ןזיוװַאב ךָאנ

 עיולב רָאּפ ַא טַאהעג טָאה לשיפ ...חמ ןפיוא ןגָאלשעג ןעוועג

 ?סעקיַאנימָאּפַאזעינ; טפור ןעמ סָאװ ,ךעלמילבנרָאק יד יװ ןגיוא

 זיא טשימעצ .חמ ןפרַאש ַא ןוא םינּפ לדייא ןַא טַאהעג טָאה רע

 ירעל ליפוצ ןופ ,ןרָאי עשירוחב יד ןיא ןרָאװעג ,ךעבענ ,לשיפ

 -מורַא ךיז ןוא תובישי ןיא טנרעלעג לשיפ טָאה גנַאל ןרָאי ,ןענ

 ןיא ןטלַאהעג ןוא "געט, ןסעגעג ,דמערפ רעד ןיא טרעגלַאװעג

 ,טיירדרַאפ םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד זיב ןענרעל ןייא

 ןסייהעג טָאה סָאװ עמַאמ עיירטעג ַא טַאהעג לשיפ רעבָא טָאה

 ןבָאה ןשטנעמ עגולק סָאװ טגלָאפעג יז טָאה ,"שַאמ הרובד בר;

 םיא ןייז טעוװו ןעלשיפ רַאפ האופר עטסעב יד זַא ,טהצעעג ריא

 -סיוא טָאה יז זיב טורעג טשינ "הרובד בר? טָאה .ןכַאמ הנותח

 םענעדלָאג ַא םענייא ןיא ןוא ,עטרעשַאב ַא ןעלשיפ רַאפ טכוזעג

 ,הנותח יד ןרָאװעג טעװַארּפעג לזמ טימ זיא טכַאנרַאפ

 "דנָאשז, רעד טָאה סָאד זַא ,טדערעגנייא ןעמ טָאה ןעלשיפ

 לשיפ טָאה "דנָאשז; ןרַאפ ןוא ,ןבָאה הנותח לָאז רע ןסייהעג

 טייצ וצ טייצ ןופ ןוא שיט םייב ןסעזעג רע זיא .טַאהעג ארומ

 ןזיוועג םלוע-הנותח םעד ןוא .רעטכעלעג ַא ןיא טצַאלּפעגסױרַא

 ןסייהעג ןתח רעד הּפוח רעד רעטנוא טָאה ןעמ ןעוו .גנוצ יד

 ַא זיא רעזעלג זַא ,טגָאזעג לשיפ טָאה ,לזעלג סָאד ןכערבעצ

 טינ טָאה'ס .ךַאז עכעלצונ ַא זיא סע לייוו ,ןכערבעצ וצ דָאש

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא לשיפ ,סהנעמ ןוא סהנעט ןייק ןפלָאהעג

 -רַאטש ַא זיב ,לזעלג סָאד ןכערבעצ טלָאװעג טשינ ןוא הּפוח רעד

 יירשעג ַא ןוא רענלָאק םייב ןעמונעגנָא םיא טָאה דיי רעק

 ןָאטעג עּפוט ַא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה לשיפ *!ךערבעצ; :ןָאטעג

 ןָאטעג יירשעג ַא טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא סיפ יד ימ

 יז בוט לזמ;

 "וק רעמ טימ ךָאנ ךיז הרובד טָאה הנותח סלשיפ ךָאנ

 טפרַאדַאב יז טָאה טציא לייו .הסנרּפ רעד וצ ןעמונעג שזַאר

 םעד ךיוא ,רעדניק יד טימ ןַאמ ריא ץוח ,הסנרּפ טימ ןטלַאהסיוא

 וצ ןכיג ןיא רָאג טּפָאהעג ןוא ,טסעק ףיוא רונש רעד טימ ןוז

 טרעדנוה זיב ךעלקינייא ענעטָארעג ןעלשיפ ריא ןופ ןבעלרעד

 ..רָאי קיצנַאװצ ןוא
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 ?עיק ןנח

 "סעמיצ ,

 עקידרעטניו ,ערעװש ענעי ןופ ענייא ןיא ןעוועג זיא'ס

 יינש רעד .טייצ עגנַאל ַא טקנעדעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,טסערפ

 עקירעדינ יד ןופ ,ףייה ןיא ןוא ןסַאג יד ףיוא ןגעלעג זיא

 .זייא סעּפָאנס עגנַאל ןעגנָאהעגּפָארַא ןבָאה סעניר ןוא רעכעד

 טריבורּפ ןבָאה ,עטליהעגמורַא ןוא עטצלעּפעגנייא ,ךעלגניי-רדח

 רעבָא .קָאטשניר םעד סיואגנעל זייא ןקיצנַאלג ןפיוא ןשטילג ךיז

 טניוו רעד .זענ ענעריורפעצ טימ ןּפָאלעג םייהַא ייז ןענייז דלַאב
 ןעוועג זיא רעגרע .שיילפ רעקיטש טּפינקעגסױא טושּפ טָאה

 ןוא ,זייא טימ טעװָאקרַאפ ןעוועג ןענייז רעטצנעפ יד .טכַאנייב

 "עג ,טעיואוועג ןוא טגָאלקעג עכורעיװַאז ַא טָאה ןסיורד ןופ

 טגיילעגנייא טינ רעיש ןוא סנדָאל יד טמערוטשעג ןוא טּפַאלק

 טנוה ַא וליפַא תונמחר ַא ןעוועג זיא טכענ עכלעזַא ןיא .זיוה'ס

 ,סַאג ןיא ןזָאלוצסױרַא

 "עג עניימ עמַאמ יד זיא ,ירפ רעד ןיא דלַאב ,סנגרָאמ וצ

 ןײרַא זיא יז רָאנ יו .טיורב ןפיוק עטכָאלטָאמס יד וצ ןעגנַאג

 -עג ןגעקַא לדנימ עשטָאשט יד ריא טָאה עינרַאקעיּפ רעד ןיא

 :הרושב עקירעיורט יד ןגָארט

 רעד וצ ,ןיורק ישלזייר הקבר .,סעּפע וטסגָאז סָאװ ---

 ןרָארפרַאפ ךעבענ זיא "סעמיצ , ,רָאפ רָאנ ריד לעטש ,השעמ
 -- .ןרָאװעג

 -- !ייװ יוא ,יוא --
 !ַָאי -- ָאָאי --

 ריא דָארג סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא לדנימ עשטָאשט יד
 טימ הרושב יד ןלייצרעד וצ עטשרע יד ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 -- .סעקוועשטיּפ-עשטיּפ עלַא

 סַאג ןיא ןגיל וצ טכַאנ ַאזַא ןיא ? רעדנואוו ַא ןעד יאס ---

 -עגנײרַא שזורטס ַא שטָאכ םיא טלָאוװ'ס !סעװרָאב ןוא טעקַאנ
 -- !םלוע לש ונובר ,יוא ,ןײרַא רעיוט ןיא טזָאל

 "עג טינ ךיז עניימ עמַאמ יד טָאה -- ,רימ ז'ייוו יוא ---

 ,קילגמוא ןיא ןעוועג קידלוש ךיוא טלָאװ יז יװ ,ןייז-לחומ טנעק

 ןרָארפרַאפ עקַאט זיא "סעמיצ; זַא ,יז ןסייוו ןענַאװ ןופ ---
 טלָאװעג טָאה סָאװ ,בייוו סעלעקנַאי-ןיילק טגערפ --- ?ןרָאװעג

 ,טריסַאּפ טָאה סע יװ ,רעיונעג לסיבַא ןסיוו

 -- .ןגָאז ןיוש ןהיא יז טע ,עטכָאלטכָאמס יד ,יז ןגערפ ---

 סעסעמיצ ,ןעלדניירק ןעזעג עקַאט טָאה עטכָאלטָאמס יד

 טָאה ,ןמלא רעטלַא ןַא ,קענַארג רעטעפ ריא סָאװ ,רעטסעווש
 זיא ירפ רעד ןיא דלַאב .תונמחר סיוא טַאהעג הנותח ריא טימ

 ענעלָאװשעג טימ סַאג רעװשרַאװ רעד רעביא ןפָאלעג לדניירק
 : ןוגינ ַא טימ טגָאלקעג ןוא ןגיוא

 רעקיטכַאל ַאזַא ,רעדירב רערעיַאט ַאזַא ,רימיז ייוו יוא; --
 -- ?!רעדירב

 ,קיטרַאפ זיא ךָארב רעד זַא ןענַאטשרַאפ עלַא ןיוש ןבָאה

 רָאּפ ַא ןיא רעבָא .טיוט ףיוא ןרָאװעג ןרָארפרַאפ זיא ?סעמיצ;

 ,"סעמיצ/ ךיז טָאה ,טקַאנקעג טָאה טסָארפ רעד זַא ,רעטעּפש געט

 ,קירב רעד ייב ואווצעגרע טעװַאיעג רעדיוו ,ריד טינ ,רימ טינ

 -ירעצ ,עסיורג רָאּפ ַא טימ טּפעלשעג ךיז רע טָאה קידנעטש יו

 זיא רע .טקעטשעגסױרַא ןבָאה רעגניפ יד עכלעוו ןופ ךיש ענעס

 ןוא סעטַאמש ןיא ןעוועג זיא רע סיורג יװ טליהעגנייא ןעוועג

 סעציוועגָאנ עקידרעכעל יד ןופ .קירטש ַא טימ טלטרַאגעגמורַא

 רעגנַאל ןייז .ינק עטעקַאנ ,עצרַאװש ענייז טקוקעגסױרַא ןבָאה

 רָאנ טָאה ,ןרילָאק ײלרעלַא טימ טעטַאלעג ןעוועג זיא סָאװ ,קָאר
 ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא רע שטָאכ ןוא ,לברַא ןייא טַאהעג

 עקירָאה ,עטעקַאנ ןייז ןקעדוצ טנעקעג טינ רע טָאה ,סעטַאמש

 טימ עּפָאצ עטקילפעצ ַא ןגָארטעג רע טָאה ּפָאק ןפיוא ,טסורב

 טימ ןענַאטשעג רע זיא ,קידנעטש יװ .,ןטיוצ ענעגנָאהעגּפָארַא

 ,טלעק ןופ טרעטיצעג ,רעטעיּפַאגרַאפ ַא ,ךיוב ןטעפ ,ןסיורג ןייז

 ,עיולב טימ ,טיור -- םינּפ סָאד .ןייצ יד טימ טּפַאלקעג ןוא

 ,ךיז ןיא טקוקעגנײרַא ןטלָאװ ייז יו --- ןגיוא יד ,ןּפיל עבָארג

 טלָאװ רע יװ ,גנולצולּפ .טלעו רעשוטשוטמ .,רענעגייא ןייז ןיא

 ךיז וצ ןדער ,ןכַאל ןביוהעגנָא רע טָאה ,טנָאמרעד סעּפע ןיא ךיז

 ןוא .םיטש רעדליװ-בלַאה ,רעפיט ןייז טימ ןעגניז ןוא ןיײלַא
 .ןעלקיל ןוא ןסַאג יד רעביא יינש ןיא טּפעלשעג ךיז רעדיוו

 םעד רָאנ ץיעז !ךעד טבעל רע ,רָאנ ץיעז ,רָאנ ץיעז; ---

 זיא סָאװ הרובג ענרעזַא ןַא ךעד טָא'ר ! םענייז חוכ ןרעטצניפ
 -- ."ןייטשרַאפ וצ טשינרָאג

 סױרַא ךיז טיירד רע סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעד זיא'ס, --
 --.'לכעליּפש ַא ןסעמיצ' ייב ןענייז טסערפ עכלעזַא .טיוט ןופ

 ןדיי ןבָאה -- ?!ןבעלרעביא ןעמעלַא זדנוא ךָאנ טע רע; --

 -רַאפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןסעמיצ טרעדנואווַאב ענעדירפוצ

 זיא טוה עצרַאװש:טיור ןייז .היח ַא ןופ לעפ עטעװעטרַאה

 רעקיבייא ןייז ,טסָארפ רעד לָאמ לפיוו ןוא .רעצנַאּפ ַא ןעוועג

 "סעמי; זיא -- ,ןטסָאמרַאפ םיא טימ ךיז טָאה ,אנוש-רוטַאנ

 ארומ ןייק טשינרָאג "סעמיצ; טָאה רעגנוה רַאפ .רעגיז רעד סױרַא
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 וו ָא כַא ט סנע שט 184

 עמורפ ,ןדיי עקידתונמחר ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה'ס :טַאהעג

 וצ טייצ ןופ ,םיא ןוא הווצמ ַא טפיוקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעבייוו

 .ץכעקעג טלַאק לסיבַא ,טיורב לקיטש ַא ןפרָאוװעגוצ ,טייצ

 .רערָאנש ןייק טינ זיא סעמיצ .טינ רע טָאה טערָאנשעג

 טגיל רע ? ןפָאלשעג .טינ זיא --- טינ זַא ,רע טסע ,םיא טיג ןעמ זַא

 ערעדנַא טַאהעג טָאה רע .לַאטש ַא ןיא ץעגרע ,זיוה סעזָארּפ ןיא

 יבַא .סרעלעק ןוא סמעדיוב ענעדיישרַאפ ןיא סרעגעלעג ,תוריד

 .רעיוט סָאד טכַאמעגוצ טָאה שזורטס רעד רעדייא ןעמוקעג זיא רע

 ַא ןבעגעג ,חסּפ ףיוא ןשַאװעג םיא ןבָאה סָאװ ןדיי ןעוועג

 ףיוא ךיז ייז ןבָאה גנַאל רעבָא .ןזיוה עטעטַאלעג ,דמעה לקיטש

 ,ןטלַאהעג טינ םיא

 טעקנָאלבעגמורַא רעליטש ַא רע טָאה טכענ ןוא געט עצנַאג

 -עגסיוא ,טעּפעשטעג טינ גילפ ןייק טָאה רע .,ןסַאג יד רעביא

 יבַא .דניק ַא רַאפ וליפַא טַאהעג ארומ ןוא ,םענייא ןדעי ןטימ
 רעקנַארק ןייז ןיא טעיּפַאגרַאפ .טזָאלעג ורוצ רָאנ םיא טָאה ןעמ

 ךיז רע טָאה ,ןעזעג טינ ךיז םורַא םענייק טלָאװ רע יו ,טלעוו

 ךיז .לוק ףיט ןייז טימ ןוא ןכַאל ַא טימ טּפַאכעגפױא גנולצולּפ

 :ןעגניזעצ ךעליירפ

 שילעּפַאק ַא דלָאי ַא טָאה --

 -- עקפויעשטַאמ ַא טימ

 ַא ןוא רעהעג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה "?סעמיצ,

 סעּפע יוװ .סעיציזָאּפמָאק עטסרעווש יד ןעגניזוצרעביא טייקיאעפ
 טָאה רע .טקעטשעג םיא ןיא טלָאװ קוביד רעשילַאקיזומ ַא

 ןייטש ןביילב רע טגעלפ רעטדימשעגוצ ַא יו ,טפייפעג קיטכערּפ

 ָאידַאר ַא ןופ קיזמ טרעהעג ךיז טָאה'ס ואוו רעטצנעפ ַא ייב

 טָאה ,טכענ עקידרעמוז יד ןיא ,רעטעּפש ןוא .הנותח ַא ןופ רעדָא

 .ןעגנוזעגסיורַא םיא ןופ סע

 : ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא "סעמיצ, טָאה טדערעג

 דלַאב ןוא ןגָאלק ךיז רע טגעלפ -- !"ןסעמיצ, טגָאלש עמ

 ,סױרַא סָאפ ןליוה ַא ןופ יו ,ןכַאל ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז רע זיא

 ַא טימ ןסַאג יד רעביא ןפיול ןעזעג לָאמַא םיא בָאה ךיא

 טלָאװ רע יוװ ,רעטציירעצ ַא ןפָאלעג זיא רע ;יירשעג שירַאטנוב
 .ןדָאש ןסיורג ַא ןָאטנָא ץעגרע טלייאעג ךיז

 :ןעמ טע ,ןענײטשדלָאג לאומש ,סעזערּפ םוצ ןייג טע'מ ---

 -סָא טע'מ .ןַארַא לָאטיּפש ןיא ןַארַא טשינ ן'רע טמענ סָאװרַאפ

 סָאװ ,סָאװ יסָאװ ;עמ טע ,ענימג רעד ןיא ןבוָאש יד ןקַאה
 טייג -- ,"קַאּפָאלב ירדנָאמ ליב יב ןָא; ?סָאװ ,קנע ץע טניימ
 ףיוא קידנקוק טינ ,טפיול ןוא שילױּפ ףיוא רעביא גנולצולּפ רע

 !ַארעלָאכ ַאנסַאי :ַאלַאטיּפש ָאד ילַאד ָאג יבקַאי; --- :םענייק
 יו ַאכ-ַאכ-ַאכ ,הלכ ַא ןצעג ,ןזיוה רָאּפ ַא ןצעג ,ןסע ליוװ 'סעמיצ/'
 טינ ךיז טמענ רענייק רעבָא .ןכַאל וצ ןָא רָאג רע טבייה ---

 ןייק ןקַאהסיױא טינ טעװ "סעמיצ; .ןעיירשעג ענייז ןצרַאה םוצ
 קרַאמ ןטלַא ןיא רעװָאטסָאמ רעד ךרוד טפיול "סעמיצ, .ןביוש

 רע טצעז טרָאד .סַאג עקטַאי רעד ןיא ןיײרַא ךיז טיירד ןוא ןיירַא
 יד רעטנוא ענעשטָאּפ רעד ףיוא רעטקיאורַאב ַא קעװַא ךיז
 טציז טציא .לָאשטשָאק ןופ רעיומ רעד ייב רעמייב:ןַאטשַאק

 -תודוס ןייז ןיא ,רעטעיּפַאגרַאפ ַא ,רעליטש ַא רעדיוו ןיוש רע
 .טלעוו רעקנַארק ,רעקיד

 "ניק זַא ,טפערט'ס .ורוצ םיא ןעמ טזָאל קידנעטש טינ רָאנ
 סױרַא ךיז טגיוו ץגש רערוכיש ַא .רענייטש ןפרַאװ סעסובָאל-רעד

 ַא םיא טיג ןוא ,"ןסעמיצ, טעזרעד רע .קנעש סיקסווָארבושז ןופ

 ןוא ןייוועג דליוו ַא טימ טפיול "סעמיצ; .ןײרַא ךיוב ןיא עּפָאק

 רעדיוו רע טרעוו דלַאב רעבָא ,קיטייוו סיורג ןיא ךיז סעשטרוק
 ,סעמיצ, :ךָאנ םיא טיירש ןעמ יװ טינ טרעה רע .ןגיושטנַא

 ןיײרַא סַאפ ןליוה ַא ןיא יו טכַאל ,טכַאל רע רָאנ ,"סעמיצ

 שידיי קיברַאפליפ רעזדנוא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סעמיצ ךיוא
 ,םלוג רעליטש רעקידמושוגמ רעד .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל

 טָאּפש ףיוא ,רקפה ףיוא טלעטשעגסיוא ,סעטַאמש ןיא טקַאּפעג
 -גיוו יד ןיא רעזָאלמייה ַא ךיז ןּפעלש ןייז טימ ; תונמחר רעדָא
 עניימ ןיא רע זיא ,טכענ עקידנגער ןוא סעכורעיװַאז עקידרעט

 -עיורט רעזדנוא ןופ ןטָאש רעטסיוו ַא יװ ןסקַאוועגסיוא ןגיוא

 ןלױּפ ןיא ןבעל רעכיזמוא ןוא זָאלמייה ,קיר

 ,םיחצור עשיצַאנ יד ןעז וצ טבעלרעד ךָאנ טָאה ?סעמיצ;

 רעד ןיא .ןעמוקעגמוא טינ ךָאד רע זיא טנעה ערעייז ןופ רעבָא
 ןיוש ןעבָא ,טעקנָאלבעגמורַא ךָאנ ךיז רע טָאה ָאטעג רעסיורג

 טָאה רעטניוו ןרעווש םענעי ןיא ןוא .רעקירעביא ןַא ןצנַאג ןיא

 -עגרעביא קיליוויירפ ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,רעטעקַאנ ַא ךיז רע

 זיא "סעמיצ; .אנוש-רוטַאנ ןקיבייא ןייז ןופ טנעה יד ןיא ןבעג

 -- -= לָאמ ןטצעל ,ןטצעל םוצ ןרָאװעג ןרָארּפרַאפ תמא ןַא ףיוא

 עלעוויר

 עקידעבעל ַא ,עקידלמוט ַא ןעוועג זיא ײלַא עטשרע יד

 םירחוס ןבָאה סַאג ַאנָאסליװ זיב קרַאמ םעיינ ןופ .סַאג-רַאוולוב

 ןוא טרַאּפשעג ךיז ,טסעומשעג ךיוה ,קירוצ ןוא ןיה טיירדעג ךיז

 עשידיי ןיא ןדיי -- דעומה-לוח .טנעה יד טימ טרילוקיטסעשז

 -עש ןוא ךעלעקעטש יד קידתומינב טיירדעג ןבָאה ךעלעטיה

 ױזַא םתס ןבָאה ךעלדיימ טימ טיילעגנוי עקידנכַאל ;סמיר

 ,רעבלעוועג יד ןופ סױרַא ןוא ןײרַא ןענייז ןשטנעמ .טריצַאּפש

 ןשָארג רָאּפ ַא טימ ןכַאז עקיטיינ יד ןפיוק ןעק ןעמ יו טכוזעג

 -ַאּפ ןגעוו טריטוקסיד ןבָאה ,ןעלטיה ןָא ,טיילעגנוי ; רעקיליב

 עלַא .סעקזואוו:רעדניק טימ ןרָאפעג ןענייז סעמַאמ ןוא ,קיטיל

 טינ טעמכ ןוא ,טסעומשעג ךעליירפ ,טכַאלעג ,טלמוטעג ןבָאה

 ַא ,לשפנ ןיילק ַא ייז ןשיווצ ךיז טרעטנָאלּפ סע יו טקרעמַאב

 .עלעוויר עניילק יד ןעוועג זיא סָאד .שינעעזרַאפ

 ַא יו --- סיורג ןוא ,ןרָאי יד ןיא ןיוש ןעוועג זיא עלעוויר
 סָאװ ,םינּפ טנערבעגּפָא ןַא טימ עטקַאּפעג ַא ,דניק קירָאי-ייװצ

 עריא .שטנעמ ןלַאמרָאנ ַא ןופ רעקיד ןוא רעסערג ןעוועג זיא
 טמעקרַאפ-טינ ַא יו ןעזעגסיוא ןבָאה רָאה עצרַאװש ,עטכידעג

 יז יו ,ליומ ןופ טעשטרַאטסעגסױרַא ןבָאה ןייצ עסיורג .לטייש

 .רעכעלסעה ךָאנ טכַאמעג יז טָאה ןכַאל ריא ןוא ,טכַאלעג טלָאװ

 ןוא רעיצַאּפש עכעליירפ יד ןשיװצ טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה יז

 ןעמ רָאנ יווװ ןוא .טּפוצעג ,טּפוצעג .ןָאטעג ּפוצ ַא םענייא ןדעי
 ךָאנ טנַאה יד טקערטשעגסיוא דלַאב יז טָאה ,טקרעמַאב יז טָאה
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 ַא טימ יז טָאה ןשָארג ַא ןבעגעג ריא טָאה ןעמ זַא .הבדנ ַא

 -דנעטשרַאפמוא טעשטורמעג עמיטש רעקידנעגניז ,רעשירענעמ

 .ןייצ עסיורג עריא ןזיוועג ןוא ,דייר עכעל

 -ָאה סרעייב ןיא רעטומ ריא טימ טניואוועג טָאה עלעוויר

 ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ףיוה רעגנַאל ַא ןעוועג זיא סָאד .לעט

 ןבָאה טרָאד .עטרַאװ רעד וצ זיב ,סַאג ענשטעשזדַאנ רעד ןופ

 ערעייז רַאפ ןלַאטש טַאהעג ןבָאה סָאװ ,תולגע-לעב טניואוועג

 עמערָא :ךעלעגעוו-טנַאה טימ רעגערט ,רעגערט-רעסַאװ ; דרעפ

 .רערָאנש רעיש ַא ןָא ןוא רעלדנעה-ףיוה

 טנכייצעגנָא ריא טָאה ,ןירערָאנש ַא ןײלַא ,עמַאמ סעלעוויר

 ךָאװ עצנַאג ַא ,ײלַא רעטשרע רעד ןיא רַאוטערט ןפיוא "רוט; יד

 ,עגידנריצַאּפש יד ןופ סיפ יד ייב טרָאד טיירעדיג ךזז יז טָאה

 .ןעזעג טינ טרָאד יז ןעמ טָאה תבש רעבָא

 ,ןעלעוויר טימ ןּפעשטרַאפ וצ ךיז טגַאװעג טינ טָאה רענייק

 רַאפרעד טינ .ריא טימ טציירעג ןטלעז ךיז ןבָאה רעדניק וליפַא

 ייֵז לייוו טינ ןוא ,טַאהעג תונמחר ריא ףיוא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ

 טימ ןקָארשעג טושּפ ייז טָאה יז .טַאהעג ארומ ריא רַאפ ןבָאה

 ,המיא ןַא טגָאיעגנָא טָאה יז .ןעזסיוא ריא

 ןייק םענייק טָאה יז .עליטש ַא ןעוועג אקווד זיא עלעוויר

 יד ייב ןּפוצ וצ טַאהעג ביל רָאנ טָאה יז .ןָאטעג טינ סטכעלש

 -ַאּפ, ןייק טכוזעג טינ טָאה יז .סעציוועגָאנ יד ייב ,רעדיילק

 זיא טלָאװעג טָאה יז סָאװ עקיצנייא סָאד .הלילח ,"עינעזדָאװ

 -ַאב לָאז ןעמ ,דרע רעד וצ ןקוקּפָארַא ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ןעוועג

 יד זיב םיוק ןדעי טכיירג סָאװ ,שינעעזרַאפ עניילק סָאד ןקרעמ

 עלעוויר ;:עלעוװיר ,ךיא ןיב סָאד ,טעז ןוא ּפָארַא טקוק -- : ינק

 -- .ןסע ךיוא ליוו עלעוויר ,ןבעל ךיוא ליוװ

 "סצמיצ, רענעגושמ טָאטש רעד

 קירב יד ןײגרעבירַא ןעזעג טינ לָאמנייק ןעמ טָאה ןעלעוויר
 ןופ -- ןעװעג זיא געוו ריא .ןירַא ײלַא רעטייוצ רעד ןיא

 רעטעּפש זיא סָאד .ײלַא עטשרע קע םעד זיב לעטָאה סרעייב

 יז ןבָאה טייק ןוא דניק .ָאטעג ןסיורג ןופ ןצענערג יד ןעוועג

 רעװש זיא רשפא ןוא טנייועג ןעוו ןטלעז טָאה יז .טנעקעג

 -נענייוו-בלַאה ןוא ןקידנכַאל-בלַאה ריא ןענעקרעד וצ ןעוועג

 ,ריא טימ ןצייר ךיז טריבורּפ טָאה לסובָאל ַא זַא ,לוק ןקיד

 עשידרעפ ,עסיורג עריא ןזיוועג ,ןגיוא עריא טזיילגרַאפ יז טָאה

 ךָאנרעד .אנוש ריא טגָאירַאפ ,עלדישַארטס ַא יװ ןוא ,ןייצ

 ,ןכַאל קידנריפמואירט יז טגעלפ

 ךעלסיפ עניילק עריא טימ לענש ,לענש ןעגנַאגעג זיא יז

 עדייב ןיא ךיז טגיוועג ,ךעלדער ףיוא ןרָאפעג טלָאװ יז יו

 ,ּפָאק ןסיורג ןוא רעּפרעק ןקיד ןטקַאּפעג ןטימ ןטייז

 יד זיב ,ןבעל טלּפירקראפ ריא טבעלעגּפָא יז טָאה ױזַא

 יד ףיוא ןציירקנקַאה ערעייז טימ ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןשטייד

 ,ןסַאג רעװָאכָאטסנעשט

 רעד ףיוא ןעמוקעגסױורַא זיא יז ןעוו ,גָאט םענייש ןייא ןיא

 ,עכעליירפ עריא ןעזעג רעמ טינ ןיוש יז טָאה ,ײלַא רעטשרע

 יד .ןּפפצ וצ ןעמעו רעמ טַאהעג טינ ןוא ןדיי עקידנריצַאּפש

 -עג רעמ טריצַאּפש טינ ןיוש ןבָאה רעייגייברַאפ עטלייצעג

 -רַאפ טימ טלייאעג ואווצעוװרע ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,ךעלטימ

 עכלעזַא .ןגיוא עקירעיורט ןוא רעמינּפ עכעלקילגמוא ,עטגרָאז

 ןיש טָאה עלעוויר .טקרעמַאב טינ ןעלעוויר ןיוש ןבָאה ןגיוא

 עלעוויר .קירעביא ןרָאװעג זיא יז ,ןּפוצ וצ ןעמעוו טַאהעג טינ

 עקירעגנוה ַא ןוא לעטָאה סרעייב ןיא ןעגנַאגעג םייהַא זיא

 -- -- -- טיוט ןפיוא טרַאוװעג

 עלעוװיר עקילַאק עשיטָאטש יד
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 189 קיטירק ןוא רוטַארעטיל

 ?עיק ןנח

 עטרַאוו רעד וב

 ,ןטכַארט ןזָאלּפָאלש ןיימ ןיא טייוו ןופ ריד גניז ךיא
 ,עטכַאמרַאפ ןגיוא טימ ,טציא גערב ןפיוא יימש ךיא
 ,ןרָאי ענעי שַא םענעשַָאלרַאפ ןיא ךוז ןוא
 .ןרַאד רעד שמוח ןיא יו טנערבעג ןכָאה סָאװ
 רעיורט ןייד ןיא ליטש ןוא ,טציא דמערפ וטסיב ,ךיא יו
 ,רהוז רעמרערטרַאּפ סנדייז ןיימ יו ףיט ןוא
 ךעלשַא יד -- רעטצנעפ עשידיי ןיא יו ןייש ןוא
 ; ךילשת וצ ָאד טמוק סָאװ עמַאמ ןיימ יוװ םורפ ןוא
 -- הניחת רעקילייה ריא ןופ תוכז ןיא ,רשפא ןוא
 .הניכש יד ,עיולב ַא טָאה ריד רעביא טורעג

 ,עטרעצרַאפ ןגיוא םימ טציא קירב רעד ףיוא ייטש ךיא
 ;עטראו עשימייה יד ,עבלעז יד ךָאנ טסיב וד
 ,ָאד טנעקרעד ךימ טָאה סָאװ ,תודע רעקיצנייא רעד
 ,עטנערברַאפ רעזייה יד ןשיווצ טמולח סָאװ
 ,ןענַאל ןוא רעדלעפ עשייוג יד ףיוא טכוז ןוא
 .ןענַאק ענרעצליה טימ ,שירעב ,ךָאנ רֶע טמוק יצ
 סעריל עקיטניוו טימ ךיז טגָארט ךָאנ רשפא ןוא

 ; תורימז ןוא ןושל ןשידיי ןופ ָאכע ןא
 ,עסייה ןרעמוז ןיא ןווָאװ-דמל טכוז ןוא
 ; םיתינעת ןוא גנאזעג טימ ץלַא ךָאנ רע טבעל יצ
 ,ןקוק רענעטכיולעצ א גנערדעג ןיא טמוק ןוא
 ; ןקורק ןוא לאפר ןופ דייר יד ןעגנילש ןוא
 ןדנואוושרַאפ טעכיוא ןיוש ןענייז סענעטסַאק יד
 .ןדנוצעג רעצרעה טָאה סָאװ טרָאוװ ןטימ סָאזוצ

 ןרָאשז ןופ רעדלעפ יד ףיוא ךייט םעד ייב ייטש ךיא
 ןרָאי ענעי שא םענעשַאלרַאפ ןיא ךוז ןוא
 ןעקנעוושראפ קיבייא ףיוא ייז טסעוו וד זַא סייוו ךיא
 . .. . ?ןעקנעב ןוא רעצ ןייד ןופ ןייז רעבָא טעוװ סָאװ
 ,גערב םייב ןענירג סָאװ "תונעשוה ,, ענייד ףרַאד רעוו
 ,געט ץעמאזנייא ענייד טרעוו ןיוש ןענייז סָאװ ןוא
 ,ןרעה רעמ ןדער עשידיי סָאד טשינ טסנעק וד זַא
 ;ןרערט ערעזדנוא ןופ ָאד דיל ןייק טשינ טרעוו'ס ןוא
 ?ןןעמיווש ַאד טעוװ רעוו ןוא ןדָאב ךיז טעוװ רעוו זיא
 ? ןעמירַאב טייקנייש ןייד טימ טציא ךיז וטסנעק יו

 ,עטבילרַאֿפ ןציז ָאד ןגעלפ רימ יו טסקנעדעג

 ? ָאד טפימשעג רעדניק עשידיי ךָאנ ןבָאה'ס ןעוו
 ,ןענַאמרעד ןוימד ןיא רשפא ךיז וטסנעק יצ
 ,ןענַאפ יד יו שעוו עטרעטַאלפעצ עסייוו יד
 ? ןעגנַאהעצ ןטױלּפ ףיוא רעטסעווש ןיימ ָאד טָאה'ס סָאװ
 ןעגנַאגרַאפ רעטיור ןוא רענעש ָאד זיא ןוז יד
 ,ןגיובעג ןוא טקובעג רעדמערפ ַא ,ךיא ייטש טציא
 ,ןגיוא עקיאילג טימ ךעלסעג עניימ ךוז ןוא
 -- סעילַאפ עקיטכַאנרַאפ ץעיולב יד ןיא ץו ןוא
 ....תילט ןוא לטיק ןיא ןגיוו ךיז ןטַאט ןיימ



 וו ָא כָאטסטנע ש ט 190

 לוש עטלַא יד

 ,געט-תוחילס יד ןיא ,קידתווינע
 ,טקנעבעגסױרַא סָאג עקישז ןיא יז טָאה
 ,הליפת ןוא רעיורט טימ
 --- בירט ןוא סָאלב ,רעכעד עמורק רעביא
 -- ץעקיבייא ןַא רימ ףיוא טקוקעג
 .עליטש ַא

 ,רעביטש ערעזדנוא ןבָאה טרעיוהעג
 ;ןעקנוזעג דרע רעד וצ רעטצנעפ טימ
 ; רובצב טמולחעג
 םענורב ריא ןופ געט עקיטשרוד ןיא ןוא
 .ןעקנורטעג

 טשיוװועגּפָא טָאה שמש ןרהא
 ; למיש םעד ןבייל ענרעּפוק יד ןופ
 ןפָאלשעג תוחול ןענייז ןביוא ןוא
 ,למיה ןטנקלָאװרַאפ ,ןעיורג ןיא

 טקייוועג ןבָאה סעבָאב עמורפ
 ; ןרערט עקילייה טימ תוניחת יד
 ,שאר לש ןייז טָאה לקיעי עדייז ןיימ ןוא
 ןגָארטעג ןיורק ַא יו
 .ןרעטש ןטבראקעג ןפיוא

 טמעראוועג ךיז טָאה רעגערטרעסַאוװ שירעב
 ; שילַאּפ ןיא רעקירעגנוה ַא
 ןעגנוזעגטימ רעגַאז-םיליהת יד טימ ןוא
 (שילָאגעלַאב) שהלגע לעב ןוא קירעזייה

 קעה ןוא סעמנערּפ טימ םייוג ןבָאה'פ ןעוו
 ,ןביוש יד טקאהעגסיוא
 רעטצנעפ ענעפַא יד ךרוד ןענייז
 ןביוט עסייוו ןגיולפעגניירא
 טנוואדעגטימ ןוא
 .געט-ןעמָארגָאּפ יד ןיא

 תויתוא ענעבירענּפָא
 רעיוט ןופ טקוקענּפַארַא ןבָאה
 : יוג ןרוכיש ןפיוא
 .ןב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז

 ;רענייטש ענייד ףיוא ךיא גיל טציא
 ,דניק עטדמערפעגּפָא סָאד ,ךיא
 ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,ביוטש ןייד שוק ןוא
 ; תורוד ןופ ערעזדנוא ,םישידק
 ,רענייא ,רענייא ךיא ןיב ןבילבעג
 ,דימת רנ ןייד טימ קעווַא ייג ןוא
 ,ןצרַאה ןיימ ןיא ,שידק לעוװ ךיא
 ,ןגָאז ריד ךָאנ
 -- טכיל ןייד ןוא
 .ןגָארט רעטייוו

 ךוז ךיא
 ךוז ךיא ,ךוז ךיא
 ןיליוו ןוא ןטרַאוטס ןופ ןגיוא עקיטכיל יד ןיא
 .ןלאומש השמ ןופ ןרערט יד

 ץעק עזָאלמייה ןופ ילג-ןגיוא ןיא ךוז ךיא
 : עטלַא ןענאק ןשיווצ רעלעק ןיא ןענירג סָאװ
 לאומש השמ ךָאנ טניל רשפא
 ? ןטלַאהַאב טרָאד רעקנוב ןיא

 ןלאומש השמ םיא רעה ךיא ,רעה ךיא
 .ןליּפש לדיפ ןייז ףיוא
 : טירטס-ךןָאינוי רעד ףיוא םורַא ןעקנָאלב רענעט עניד
 ןכוז וצ ואוו רשפא ריא טסייוו
 ? םירט ץענייז ןופ רוּפש יד

 םונימ יד טָא ,שטמייטס
 קיל רערעטצניפ רעד ךרוד ןוא
 ךיימ םוצ קעווַא רע זיא
 .קירב רעד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןוא
 ; דלעפ סעקצַאוָאלג ףיוא טגָאיעג םיא ןעמ טָאה רעטעּפש
 טלעפרַאפ םעטָא ןיוש םיא טָאה'ס ןעוו ןוא
 :ןבעגעג יירשעג ַא גנולצולּפ רע טָאה

 רעקנע טימ דרער'ד ןיא ףיט קנע בָאה ךיא ---
 -- !ןבעל

 ןָאטעג זָאל א ךיז רָאעטעמ ַא יו ןוא
 ןרעּפס יד ןיא
 .ןרעטש יד טימ ךיז טשימעגסיוא ןוא

 ,ןגיוא עקיטכיל יד ,ןיא ךוז ךיא ,ךוז ךיא
 --- ןיליוו ןוא ןטרַאומס ןופ
 .ןלאומש השמ ןופ ןרערט יד



 (יקסנישטליוו לאקזחי) שטליוו .א

 רעגַאל-סטעברַא ןיא

 .גנונעפָאה ןָא סעגרַאפ
 ,ןײרַא רעהַא טמוק'ס רעװ

 ,עטנַאד

 -דלַאװ רעצרַאװש ַא טימ טמױזַאב זיא טנָאזירָאה רעד

 םורַא ןעלגניר רעדלעו עקידתישארב עטכידעג יד .עגנעטס

 ןעגנילש ,טקַארט םעד רעביא ןדיינש ,ןטייז יירד ןופ טנַאק םעד

 עשירעיוּפ יד ףיוא ןטָאש ןצרַאוװש ַא ןָא ןפרַאװ ןוא ןגעוו יד ןייא

 ךעלגרעב עקידמַאז ייווצ .רעדינ רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,סעטַאכ

 עדייב ןופ ןטיה טירט-טניו ןופ סנקור עטעװעדלַאפעג טימ

 ןיא ןעגנולשרַאפ ָאד טרעװ ךַאילש רעד .ךַאילש םעד ןטייז

 ךָאנ טרעוו ןוא ךעלגרעב יד ךרוד ךיז טלגנעלש ,דמַאז ןסייוו

 ,ךַאילש םייב .ףוס-ןיא ןקידלַאװ םעד ןיא ןריולרַאפ םעד

 ענרעצלימ יד ןגרָאברַאפ ןגיל ,גרעבדמַאז עסייוו יד ןופ סנסופוצ

 ,רעגַאל ןופ ןקַארַאב

 ,הנחמ רעזדנוא ןעמ טריפ גָאט-לירּפַא ןכעלטלַאק ןיא

 ,סַאג ןטימ ןיא עטּפַאכעג ןשטנעמ ףניפ טימ טרעדנוה ייווצ

 .ןײרַא רעגַאל ןיא

 יד .ןוז עגרַאק-ךעלקנערק ַא סױרַא טנייש גָאטימ ךָאנ

 ןרעטנוא ךייו זיא געו רעד .תוחיל טימ טליפעגנָא זיא טפול

 עטּפמוזרַאפ יד רעביא טגנעה תובצע יד .קיּפמוז ןוא טָארט

 טעייו רעדלעוו עטייוו יד ןופ .דמַאז ןסייוו ןרעביא ,רעדלעפ

 ,המיא עצרַאװש ַא

 ןעמ טָאה קילעפוצ .קירעגנוה ןוא דימ עלַא ןענייז רימ

 ןיק טשינ טגָאמרַאפ זדנוא ןופ רענייק ןוא ,טּפַאכעג זדנוא

 עכַאװש יד .רעגנוה ןקידנגָאנ םעד ןליטש וצ טיורב לקיטש

 ךיז ןכערב ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ייז ןּפעלש רימ .ּפָא ןעייטש

 ןסייו ןיא ןייא ןעקניז סיפ יד .אשמ רערעװש רעד רעטנוא
 .ךעלגרעב עדייב ןשיווצ קירב ַא יו טגיל סָאװ ,דמַאז

 -רַאפ-בלַאה יד ףיוא ,ןקַארַאב יד ןיא טבעווש םולח ַא

 .טיורב עלעקיטש ַא :סעיװ ענעסָאלש

 -סיוא ןגיל סעשטירּפ עקיקָאטש-יירד ענרעצליה יד ףיוא

 טכענ יד רָאנ ,רעמוז-ברע ןיוש זיא'ס .םיפוג עדימ ,עטרַאדעג

 יד ןיא ןפָאלש רימ .קידנגער ןוא טלַאק-קיטסברַאה ןענייז

 ךיש יד ,ןרעיוא יד רעביא ןגיוצעגנָא ןעלטיה יד ,ןצכעוטנָא

 ,סיפ יד ףיוא

 ,"ַאקדובָאּפ, .טפול יד ךרוד טדיינש ףייפ רעקירעזייח ַא

 .ןַאמ קיצעביז ןוא טרעדנוה יירד ןעייטש לעּפַא םייב

 -עגנוה ןוא ,סענַאמכַאל ענעסירעצ ,ךיש ענעטערטעגסיוא

 ,סנגָאמ עקיר
 ןיילק ַא ןופ טילּפ ַא ,בר ַא ,ןַאמורפ ןמלז --- .,ךיילג עלַא

 ןיילק ַא ןופ טילּפ ַא ,בר ַא ,ןַאמרופ ןמלז ,ךיײלגעלַא

 -תוברת; ַא ,ןיוו ןופ רעלַאמ-טסנוק רעקנַארק-ןעגנול ַא ,לטעטש

 ןדיי עקידשולח הדע ןַא ,רערעל

 סעטַאּפָאל ,הרוש ַא ןיא ןעיירד וצ סיוא זדנוא טלעטש ןעמ

 עקידנעלכיורטש טימ ןעייג רימ .טעברַא רעד וצ .טנעה יד ןיא

 ,טירט

 :םולח ַא טגנעה עטַאכ רעשירעױּפ רעדעי רַאפ

 ,לפָאטרַאק עטקַאבעגּפָא ןַא
 ,טיורב-ןרָאק לקיטש ַא

 :םיורט ןיא טעז גייוש עשטנָאב ןוא
 ,לרעמ ַא ןוא עקלוב ַא

 יד ,רעדלעפ עטּפמוזרַאפ ןופ רעסַאװ סָאד ּפָא ןעיצ רימ

 ןיא ןעייטש רימ .טקינײרעגּפָא ןרעוו ןלַאנַאק עטקידמַאזרַאפ

 ַא ,דמַאז לופ סעטַאּפָאל ןגערב יד ףיוא ןפרַאו ןוא רעסַאװ

 רעש טכַאמ ןוא םידגב יד ןקייועצ ,טפירט ןגער רענבָארד

 ןגרָאמירפ ןפיוא .טגָאנ ןוא טגָאנ רעגנוה רעד .טימעג סָאד

 ָאקעד ןצכַא ןוא ,עװַאק ערעטיב לּפעט ַא ןעקנורטעג רימ ןבָאה

 ,טכַאנרעדפיוא ןבעג טשרע ןעמ טעװ טיורב

 עקירעגיינ לזיירק ַא ךיז טלמַאז קיר םענרעצליה ןפיוא

 ,ןקילב עקידתונמחר זדנוא טפרַאו עטרעיױּפ ַא ,םירעיוּפ

 : ךיז טנייוועצ דיי ַא

 ...רעגנוה ןופ סיוא ןעייג רימ ...ןשטנעמ עטוג ,תונמחר טָאה;

 .."םותי ַא ...דניק ַא ...בוטש ןיא יורפ ַא

 עלעסיב ַא טָאה רענייא .סענעשעק יד ןיא ןכוז םירעיוּפ יד

 ,טיורב שירק ַא -- רעטייווצ ַא ,עקרָאכַאמ

 : טגָאז ןוא קירב ןופ ּפָארַא ךיז טגייב רעיױוּפ ַא

 ןלָאז רימ ןעוו ,ןבעגעג ךָאד ןטלָאװ רימ ,עקרעדורב ,ונ;

 זיא טיורב ןוא ...רעמערָא ןַא ,ָאד טנַאק רעקיּפמוז ַא ...ןבָאה

 ,רעייא יא ,וצ גנידצלַא ןעמענ ןשטייד יד ...דלָאג יו רערעייט

 ".,לפָאטרַאק יא ,טיורב יא

 .עטרעיוּפ ַא ןָא טמוק םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא רָאנ

 ןוא טיורב קיטש ַא עליישטַאפ רעד רעטנוא סױרַא טמענ יז

 טייטש םלוע רעד .קירב ןבעל ןדיי ןטשרע םעד טגנַאלרעד

 -ָאל יד ּפָא ןעמ טפרַאװ םעד ךָאנ רָאנ ,טלמוטעצ עקנילייוו ַא

 ןייא --- לַאנַאק םעד רעבירַא טגנירּפש ןעמ ,טייז ַא ןָא סעטַאּפ

 רעד ףיוא ןיוש טגיל טיורב ןטימ דיי רעד ןוא --- קילבנגיוא
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 ןרעגלַאװ ,םוא ךיז ןפרַאװ .ךיז ןגָאלש ןדיי רעקילדנעצ .דרע

 יײרשעג ַא ןוא ,ּפָארַא גרעב ךיז ןרעליוק ,דמַאז םעד ןיא ךיז

 ,טייו רעד ןיא קיכליה ךיז טגָארטעצ

 ,טייל-ץוש:רעגַאל יד ןָא ןעמוק דלעפ ןטייוצ םעד ןופ

 עגנַאל טימ ןעכָאפ "סעקַאיָאטס, יד ,סעבלָאק יד טימ ןגָאלש ייז

 ,סנקעטש עקידוועגיוב

 טבייה ץעמע .רעקרַאטש ןוא קרַאטש ןרעוו ןעיירשעג יד

 ןטקיטולברַאפ ַא טימ ץעמע ,ּפָאק ןטליבעצ ַא טימ ףיוא ךיז

 -ָאל יד טּפַאכ ןעמ ,רעסַאװ ןיא קירוצ טגנירּפש ןעמ .,זדלַאה

 טפרַאװו רעצרעה עטמעלקעצ טימ ןוא טנעה יד ןיא סעטַאּפ

 ,דמַאז סָאד לענש ןעמ

 ןוא טיורב ןופ דיי רעד טגיל ,קירב םייב ,גערב ןפיוא

 ןרעגלַאװו טיורב ךעלעקשירק יד .ןרערט ערעטיב טימ טנייוו

 םעד ןופ רעכעה ןוא ךיוה טרעוו גערב רעד .דרע רעד ףיוא ךיז

 -עגסיוא טימ ןעייטש טייל-ץוש:-רעגַאל יד .דמַאז ןטישעגוצ

 .ןסקיב עטלעטש

 ַא ןיא זַא ,רָאנ ? סָאװ זיא ,קעװַא טלַאפ ץעמע זַא ןוא.

 -טימ ןשטנעמ ריפ ןלַאפעגקעװיַא גנולצולּפ ןענייז גָאט ןטימ

 ,דרע רעד ןיא ןזָאלעגּפָארַא ייז ןעמ טָאה טנוװָא ןיא ןוא ,לָאמַא

 ןבָארגעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא ,רעגַאל ןבעל לגרעב םייב

 רערעדעי .ץרַאה ןיא ןָאטעג ּפיצ ַא טָאה -- םירבק עיינ טכַא

 דחּפ טימ טקוקעג ןוא ןקַא ענעלַאפעגנייא יד טפיוקעג טָאה
 .תורבקה:תיב םעיינ ןפיוא

 רעזדנוא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,טעברַא רעד ךָאנ ,לָאמ ןייא
 סָאד .עשטירּפ ןייז ףיוא םענעגיוצעגסיוא ןַא ןרָאהשריה ןכש

 .טרעקעגסיוא בלַאה ןענַאטשעג זיא עװַאק לּפעט

 :ןקילב עשירעשרָאפ טימ טקוקעגנָא םיא ןבָאה ןדיי יד

 ..ענָאב יד קעװַא טסיג וד ...ןרָאהשריה

 ..ןבעלרעביא ךייא לעוװ ךיא

 ,טשינ ךיז רַאּפש ,עקרעדורב

 ,..המשנ יד ןכָאפסױרַא

 ןסירעגפיוא ןַא טימ ןגעלעג רע זיא םורַא העש  ַא ןיא

 טנעה ריפ .קיאור .טַאז .םינּפ םענעסקַאװ ןלעג ַא ןוא ליומ
 טגײלעגפיורַא .עשטירּפ רעד ןופ טּפעלשענּפָארַא םיא ןבָאה

 .לגרעב ןפיוא םיא ןבָארגַאב וצ טכַאנרַאפ םוא ,לטעב-גָארט ןפיוא

 עשירפ טיירגעגוצ גָאט ןדעי ןיוש ןעמ טָאה ןָא טציא ןופ

 .סיפ יד ןעיצסיוא ןלעוװ סָאװ ,יד רַאפ םירבק

 "נוא רעד ןופ ןשטנעמ עקידובכב -- טייל-ץוש-רעגַאל יד
 ,קַאיװַאּפ ןופ ןוא קַאלעצרעק ןופ רעגריב ןייה ,טלעוורעט

 רעזדנוא ןופ ןבעל םעד ןיא לײטנָא ןכעלטנרָא רעייז טינ ןבָאה

 ,עטיירב ַא ,טנַאדנעמָאק-רעגַאל רעד טגעלפ גָאטייב .רעגַאל
 ,טנַאיװָארּפ םעד ןופ טפלעה ַא ןעמענּפָארַא ,האירב עקידמשוגמ

 -רַאװ יד ןגעלפ טכַאנייב .טמיטשַאב זדנוא רַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 .ןסיוועג ןשהבנג רעייז ןופ סָאמ רעד טיול ןביורעצ סעקינװָאט

 םייב ,ןסע םייב :חצר:תוכמ ןגָאלש ייז ןגעלפ גָאטייב

 .סָאבעלַאב-השעמ ,שירעגנויליואוו ,ךיז ױזַא םתס ,לעּפַא

 .טכַאנ ןטימ ןיא טקעוװעגרעביא זדנוא ייז ןבָאה לָאמ ןייא

 .שינרעטצניפ עקידנגער ַא זיא'ס

 -רָאב ,סעקטַאג יד ןיא ןײגּפָארַא ,..!יירד ,ייווצ ,סנייא ---
 ...טייהרעסעוו

 ...ןזיוה ןגָארט רימ ---

 ,ךיז ןָאטסיױא ---
 טניוו ףיוא טריפעגסױרַא זדנוא טָאה ןעמ .ןָאטעגסיױא ךיז

 יי

 טנייה ךָאד טסעוװ וד

 -רעגַאל רעד .לעּפַא-טכַאנ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןגער ןוא
 ,דייר:רסומ ןפרָאװעג ,ןגָאלשעג טָאה ףעש

 וצ ױזַא יו ןענרעל ךייא לעוו'כ ...ענױזַא ןוא ענױזַא ---

 ..ןסישסיוא ןעמעלַא ךייא לעוו'כ ...ןפױלטנַא

 .עקלַאשזָאג ןופ חיר רעד טליפעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא

 ..טעוװערעצ קידתורכיש ךיז טָאה םיטש ןייז

 עטקייועגכרוד ןגעלעג ךָאנ רימ ןענייז ןגרָאמירפ ןזיב

 ןָאצ ַא ןיא טּפַאלקעג טָאה ןָאצ ַא .ןגער ןופ

 ןופ .יורג ןעגנַאגעגפיוא זיא גָאט רעד .טעירַאש טָאה'ס

 .תולוק עקידנעיירש .,עזייב טרעהרעד רימ ןבָאה סנטייוו רעד

 :ןטעבעג קידהענכה ןעמיטש עכעלטע ךיז ןבָאה םעד ךָאנ

 ןלעװ רעמ ..תונמחר טָאה ..עשטנַאדנעמָאק עינַאּפ ---

 ..טשינ רעמ ..ןפילטנַא טשינ רימ

 -יטש יד .ןלַאפעג ןענייז ןסָאש יירד ...יירד ...ייווצ ...סנייא

 .לגרעב ןקידמַאז ןבענ ,ןטסוק יד ןיא ןברָאטשעגּפָא ןענייז ןעמ

 ןוא קידנגער ןעוװעג זיא טפול יד ,ליטש ןרָאװעג זיא םורַא

 ענעסָאשעגכרוד ייווצ ןגיל ןבילבעג ןענייז לגרעב ןפיוא .יורג

 רעטייווצ רעד ןוא קיצנַאװצ רענייא ...רעדירב ייווצ .סרעּפרעק

 ..רָאי ןצכַא

 : ןטנַאקַאב ַא ןרעייז וצ טגָאזעג ייז ןבָאה קירוצ גָאט ַא טימ

 ,רעגנוה ןוא ּפעלק ָאד ןדייל רימ זַא ,ןסיוו לָאז עמַאמ יד ןעוו

 ..שפנ-תמגע ןופ ןעגנַאגעגסיױא יז טלָאװ

 ייוצ :הדיבא ריא ןופ טסואוועג טשינ טָאה עמַאמ יד רָאנ

 גָאט ןייא ןיא ןעגנוי ענעזנָארב ,עקיסקיוועג-ךיוה ,רעדניק

 ערעייז .טרעהעג טשינ ןענייועג ערעייז טָאה יז .ןריולרַאפ

 -עגּפָא ןוא ןטסוק יד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז ןבָאה ןעמיטש
 .גָאט ןעיורג םעד ןיא ןברָאטש

 עקנַארק יד :טכַאנ ןטימ ןיא טקעוועגפיוא זדנוא טָאה ןעמ

 ...םיהַא דלַאב ןרָאפ

 טלעטשעגסיוא ךיז ,טיירגעג טפַאהרעביּפ ךיז ןבָאה רימ

 :ןעוועג עידומ ץרוק טָאה טנַאדנעמָאק רעד .הרוש ןיא

 .ןרעוװ ןסָאשרעד טעװ ,געוו ןפיוא ןײטשּפָא טעוו'ס רעוו ---

 טימ .ןַאמרעגנוי ַא ןפָאלעגמורַא זיא ןקַארַאב יד רעביא

 רע זיא טכַאנייב ןוא ,ןגָאלשעצ םיא ןעמ טָאה קירוצ גָאט ַא
 :ןעניז ןופ ּפָארַא

 סעקטַאג יד זַא ,ןייג ךיא לָאז יװ ,יוא ,ןייג ךיא לָאז יו ---
 ..טשינ ךיא בָאה

 רימ .תואיבנ עזייב ַא יװ ןגָארטעג ךיז טָאה םיטש ןייז

 טרעמַאלקעג ךיז טָאה רע .ןיירַא הרוש ןיא טּפעלשעג םיא ןבָאה

 :םענעגושמ ַא ןופ לוק ַא טימ ןעירשעג ןוא עשטירּפ ַא ןיא
 ..טשינ ךיא בָאה סעקטַאג יד זַא --

 םייב .ךיז וצ ןריפוצ םיא ןסייהעג טָאה טנַאדנעמַאק רעד

 םעד .סָאש ַא טרעהעג רימ ןבָאה רעגַאל םעד ןופ ןײגסױרַא
 ןעזעג טשינ רעמ רימ ןבָאה רוחב

 העיסנ העש ןבלַאהרעדנָא ,עיצַאטס'ןַאב רעניילק ַא ףיוא

 טכַארבעג רימ ןבָאה חוכ ןכעלשטנעמרעביא טימ .עשרַאװ ןופ

 .געוו ןפיוא ןזָאלעגרעביא טשינ םענייק .עכַאװש יד ןּפעלש וצ

 העש ןבלַאהרעדנָא ןיא !םורַא העש ןבלַאהרעדנָא ןיא

 טימ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעז ךיז רעדעי טעװ םורַא
 .עטסטנעָאנ ענייז

 .גוצ ןפיוא ןטרַאװ רימ

 ןרעטנָאלּפרַאפ סיפ יד .לקַאו ַא גנולצולּפ ךיז טיג רענייא

 ןּפיל יד ףיוא םיוש טימ ןגיל טביילב רע .םיא ךיז
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 : ןטייז עלַא ןופ טיירש ןעמ

 ,.טיורב לקיטש ַא ...טברַאטש רע ---

 ןוא ךיז טרעטנענרעד יורפ עכעלטסירק עדנעייגייברַאפ ַא

 ַא ,טנַאדנעמַאק רעד רָאנ ,טיורב לקיטש ַא סיוא טקערטש

 : סיוא טרענוד ,קַאילָאּפ

 ףרעטנענרעד טשינ ןדיי ןייק וצ ךיז רָאט רעירַא ןייק ---

 ! קעװַא

 ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ זיא םיוש יד .זָאלפליה ןעייטש רימ

 ,גוצ-םעטָא רעטצעל רעד .ליומ ןיא קירוצ
 ,טיוט

 -ייא טפרַאורַאפ גנולצולּפ .זָארג ןפיוא ןציז רעדירב ייווצ

 .ןגיוא יד טצָאלגרַאפ ,ּפָאק םעד רענ

 ..! לדוד .,,,! לדוד ---

 :סקָא ןַא יו ךיז טעוװערעצ ,ךיז טעב רעדורב רעד

 .ןאב םייב ןיז טעװ עלהיח .,!לדוד .!לדוד

 ...העש ןבלַאהרעדנַא ךָאנ ...ריד ףיוא ךָאד ןטרַאװ ייז ...עלהקבר

 ,.טיורב לקיטש ַא ...ייט לסיב ַא ...טעװעטַאר ... לדוד

 ןטייוצ ןופ רעטצנעפ ַא ןופ ,רעיומ ןקידרעביאנגעקטנַא ןופ
 טרעדנוה .ךלימ טימ שַאלפ ַא יורפ עשיליוּפ ַא טפרַאװ ,קָאטש

 ןיא ךיז טיירד שַאלפ יד ..ןּפַאכ וצ סיוא ךיז ןקערטש טנעה

 יי

 רעסייוו ַא .קורב םענרעניטש ןפיוא טלַאפ ןוא ןטפול רעד

 ,דרע יד טסייוװַאב רונש-ךלימ

 ; םורַא טונימ עקינייא ןיא

 ןּפָארט ןייק ,טיורב לקיטש ןייק טשינ ןיוש ליוו לדוד

 ,ךלימ

 ,טיוט

 ףלעװצ .לַאזקָאװ םייב טגיילעגסיוא ןעגיל עטיוט ףלעווצ

 .סרעּפרעק עטרעגנוהעגסיוא ,עטרַאדעגסיוא

 ,ןטַארַאּפַא-ָאטָאפ יד ןעיירד ןשטייד

 טימ רַאטינַאס רעד טביירש טנעה עטרעווילגרַאפ יד ףיוא
 .עטיוט יד ןופ ןעמענ יד טפירש ןעיולב

 .ךעלרופ עשירעױוּפ יירד ףיוא ףױרַא ןעמ טגייל םיפוג יד

 ,תורבקה:תיב ןפיוא .רעגַאל ןיא קירוצ ייז טריפ ןעמ

 .הטיחש רעד ףיוא ךעלבלעק יװ ,טיוט ןפיוא ןטרַאװ רימ

 -- העש ןבלַאהרעדנַא ךָאנ

 ױזַא ,סיפ יד ןָאט רעטנָאלּפ ַא ךָאנ ךיז טעװ ןעמעוו ןוא

 םייב טנוה ַא יװ ןייגסיוא ןוא ,יירשעג ַא ןָא ,לָאמַא טימ ,ךיז

 -רעגַאל םעד ןיא ןליופ ןוא ,בוטש רענעגייא רעד ןופ לעווש
 ? תורבקה-תיב

 ,1941 גנילירפ ,ָאטעג ,עשרַאװ

 טפירשטייצ ,1039 'נ ,לייט רעטשרע ,וויכרַא םולבלעגניר)
 ,(8--= 'נ "רורד;

 עקרָאיוועוװ .א

 בוש ט םוי

 -- ןונחילא םָאג ,םוחר-לא טָאג ,ָא
 ןיילק זיב םיורנ ןופ קלָאפ ןייד טיימש סע

 ,דניז ענייז ףיוא ריד ייב טעב ןוא
 ,ןילַא ךיא רָאנ .ץרַאה ןיא טּפַאלק ןוא
 .אטחי-לע ןייק ןוא ,וצ זיא ליומ ןיימ
 ,ןייטש יו טרַאה ןוא םוטש זיא קילב ןיימ
 ,דניק ןייד ןיב ךיא ,טָאג רימ קנעש ךָאד
 .ןייּפ ןייד טימ ךיז טרענ סָאװ דניק ןייד
 ןָאט הבושת ןלעוו ךיא טלָאװ ןוא
 .רעמ טשינ לעוװ ךיא ,טָאנ :ןענייוו ןוא
 ןצפיז ןייק טשינ ןיוש ץרַאה ןיימ טָאה ,יוא
 ! רערט ןייק גיוא ןיימ ןוא
 ןבעגעג רערט עטצעל ןיימ בָאה'כ
 ,דנַאל ןטייוו םעד ןיא רעטסעווש ַא
 טייקפיט סרעטסעינד ןיא טָאה עכלעוו
 ,דנַאש ריא ןוא ןשָאלרַאפ ןייּפ ריא
 ,ןבעגעג ץפיז ןטצעל ןיימ בָאה'כ

 ,ץירק-רענייצ א טימ ןעמַאזוצ
 עלעז עסייה סעמעוו ,ןקז ַא
 .ץימש רעטנוא ןעגנַאגעגסיױא זיא
 ,טשינרָאג ןיוש ריד רַאפ ,טָאנ ,ךיא בָאה טציא
 : רערמ ןייק טשינ ןוא ץפיז ןייק טשינ
 ןרָאד ַא יו ןקורט זיא גיוא ןיימ
 ...רעל זיא ץרַאה ןיימ ןוא

 ז"ערת

 ץרַאװש ביל םײח

 ...גנַאלרַאפ ןיימ

 . ..גנַאלרַאפ ןיימ
 ןבָאה ךָאנ טלָאװעג טלָאוװ'כ ,ברַאטש ךיא רעדייא
 ,םי ןופ דנַאר םייב זיוה ַא
 ,דלָאג-ךעלטיור ,ןעקנוט ךיז לָאז ךַאד רעד
 ,םַאלפ-ןטנָאזירָאה םענופ ןבױש-טעלָאיוװ
 ,ןביורט ןטניב טימ ,םורַא ןעמולב עקיברַאפ
 ,ןטכורפ עפייר ןוא ,ײלרעלַא ןסנירג ןוא
 ,ןביוט עקידנעילפ ךרוד -- ןעמוק לָאז סעיינ יד
 .ןֿמרָאג ןכרוד לרעסַאוװ יולב ַא ךיז לָאז ןעלננעלש ןוא

 .רעכיב ןענעייל לָאז ,לכייט םייב ,האל ןיימ
 .ןיסעצנירּפ עננוי ַא יו ןליפ ךיז ןוא
 רעדיל עניימ ןעגניז ןלָאז ךעלקינייא יד
 .ןסע וצ ןטכורפ ן'עבָאב רעד רַאפ ןגָארט ןוא
 ,ןליק ןטנוװָא יד ןיא ןיא לָאז לטניוו ליק ַא
 .ןברַאפ עשילמיה טימ לָאז ןלַארטש ןוא
 -- ,ןליּפש םעיציזָאּפמָאק עניימ טעוװ האל ןיימ ןעוו ןוא
 ...? ןברַאטש רעדָא -- ? ןבעל ; ןטכַארט ךיא לעװ טלָאמעד

 ,1952 שטרַאמ ,לטַאיס



 ץיטשנייוו שירעב

 א

 סַאּפ ַא
 ול א ןדניצעגנָא טָאה

 .עניטסעלַאּפ ןייק ןרעדנַאוװאוצסיוא

 ,הדוהי ןופ גרעב יד רעביא ןופ חרזמ
 ןדיימ ןוא ןעגנוי יד ייב טס

 רעביטש עקידלטעטש יד ןופ ןסירעג ךיז טָאה'מ
 ,םירמוש ןרעוו וצ ,םיצולח ןרעוו

 "אינעזדיווָאד , ןשילוּפ ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא'מ
 ! םָאלַאש ןשיאיירבעה םוצ
 זוענ יד ףיוא סרעקיווצ טימ ןשטַאד ןענייז ןפקאוועגסיוא
 טדערעג ןוא טקעוועג ,ןפורעג ןבָאה ןיא
 .טַאטשנדוי ַא "םעפע. ןופ ,לצרעה ַא "סעּפע , ןיפ
 ,ןופרעד שטייט םעד טסואוועג טשינ טָאה'מ ,רָאוו
 ןעזעג ןעלצרעה ןטרַאקסכיזנַא ףיוא ןעמ טָאה סָאדרַאפ
 ןוז רעבלַאה רעד ןגעק טרַאּפשעגנָא
 .ױנָאד םייב קירב רעלעזַאב רעד ףיוא
 .רעכיב יוװ ,דייר יו רעמ ןגיוצעג טָאה סָאד ןוא
 חרזמ ןקידנעייגפיוא ןטיור םעד ןעזעג שוריפב טָאה'מ
 ,ןווצירה ןרעביא ,ןטנבירה ןרעביא
 ןוז רעד ןופ טמַאלפעג טָאה דרָאב סלצרעה ןוא
 .ןופרעד טמולחעג ןבָאה סָאװ ןגיוא יד יו

 דרע עקידלטעטש יד ןַאטעג-ריר א לעה ךיז טָאה'ס
 ,םסקיטנוז עקיאור יד ןיא ,םיתבש עקיררעטו יד ןיא

 ; קעווא רעדלעפ עסייה
 ;רעדיילק ץעיולב ןיא ,סעזָאלב טסייו ו ןיא ךעלדיימ
 -- ןריושעג שירענעמ ,ךיש עשירענעמ ,ןקָאז עשירענעמ
 טריטוקסיד טכייל ,טריצַאּפש טכייל טָאה'מ ןוא

 .שיאערבעה-יצח ,שיליוּפ-יצח ןקידנעגנילק ןיא
 קעווַא רעדלעפ עקידנעירב יד ןיא ןעמ זיא -- הכש

 ינק עקירָאה ץעזיולב ןיא או עבלַאה ןיא ןעגנו

 ;רענקעק עקידרעדמעה סט יי עביא טימ
 --- .ןניוא יד יי סעווי יידעג יד
 טראוועג ןוא הי טָאה ןעמ ר
 ,רנ 5 ןכָאנ ןייג ךיז ןענרעל ףיוא
 -- ןיירַאפ ןיא טנַאװ ןפיוא דליכ-ץולח ןיא יוו טקנוֿפ
 .ןקַאה רענייטט אי ךיז ואוו ןרָאפ רָאנ רעדָא
 ,םיירג ןעוועג ןענעז טנעה יד -- שרעדנַא יצ ױזַא
 -- גנירג-קידלסייוו ךָאנ ןענעז ייז שטָאכ
 ,טלעוו יד ןָײז ?ייוורעד ןעמ םעוו -- שרעדנא יצ יוזא

 רגע

 ?סקיטנוז עקינוז עקיאור יד טימ זיא סָאװ ןוא
 ןגעקטנא קידעכַאל ריד ןעגנירּפש ךעלדיימ !ַאי ,ָא

 חרזמ סַאּפ ַא
 (עמץָאּפ ַא ןופ לטיּפַאק)

 .םולב עקידוועליּפש ַא ץַאל ןיא ןייא ןקעטש ןוא

 ; ַא טימ ייז ןופ ןכייוו סעטָאּפַאק ,דרעב ןיא יד
 ,אלימ

 !טייל-רקפה ןדערנייא ךיז ןענעק סע סָאװ

 .טשינ םולח ןייק זיא סָאװ ,םולח = יי ַא סעּפע
  הישט ןעגנערב ליוו סע רעוו ,ןָא סע קוק

 !ייז ןעמ ףרַאד יי ןפדור
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 !ןוייצ וצ תונשקע יד טקרַאטשרַאפ טָאה סָאד דָארג
 .ּפָא גרַאוװגנוי סעטּפָאכ ןרָאפ סקיטנוז עקינוז עלַא
 -- ייז וצ טעװעטרַאהרַאפ ןענעז סעטַאט יד זיולכ
 ;ןגױא יד ןיא קידנרערט ךיז ןעמ טקוק לייוורעד
 .רעזדלעה יד ףיוא ערעדנַא יד ענייא טלַאפ'מ
 !עמַאמ ,ץניטסעלַאּפ ןייק טשינ ךָאנ ךָאד טרָאפ'מ
 ?סעמַאמ יד רעבָא
 ,געוו ןיא ךָאנ גנַאל טװ ןגיוא עטקייוועגסיוא עכלעזא
 ?דמערפ רעד ןיא דניק ַא ױזַא ןריּפשרעד ןעק ךָאנ רעוו
 -- ךלימ סעמַאמ יד ךָאנ ייז ןבָאה ,ףױהנַאב ןפיוא ,ָאד
 ,ריר א ןבעג ךיז גוצ רעד רעבָא לָאז
 ,טערב טלַאק ַא ןופ םעט םעד ןליפ טכַאנ עטשרע יד
 .טעטש עסיורג ןענעז סע סָאװ ןסיוו ייז ןלעוװו טלָאמעד
 .ןרעוו ץולח ַא ווָאכָאטסנעשט ןייק זיולב טרָאפ'מ
 ;טיורב ןוא טרַאקסּפיש א .רעגעלעג א טרַאוו טרָאד
 ! טיונ ןופ רעקרַאטש זיא סָאװ ,ַאזַא לַאעדיא ןַא

 !םייה רעוו ,םייה סָאװ
 יד ןויצ ייב ןריואוושעג טָאה'מ
 עוװַאכַאמסנעשט יד ףיוא ןעמ טייג
 םייל-ןבלַאה ןיא ,םעטַאלב-עבלַאה ןיא
 -- דרעפ ןכָאנ ,רעקַא ןכָאנ
 ,ךיק םָאד ןוז רעד ןופ ,םייווש ןופ טגניז ןעמ ןוא
 -- קיד זיא דר יד ,קידרעבירנ זיא דרצ יד
 .טימ ןעגניז סנרעטש יד ףיוא רָאה ךעלטניב יד
 ;ןעירב טנעה עטלזעלבעגפיוא יד זַא ןוא
 ?ןעילג למיה ןרעטנוא סעציילּפ עטלײשעגּפָא יד
 ןרעוו וצ טוואורּפעג ןרָאפעג ךָאד זיא ןעמ
 ,דרע רעד ןופ רָאנ טשינ ,ןוז רעד ןופ רַאנ טשינ
 וי עקיכעטש ןופ ,תופירש ,תופיגמ ןופ רַאנ
 .ןסקיב עקידנלַאּפנָא ןיא ןטכעפעג עשירעביור

 ,ןַאפ עקילייה
 רשרלצפ

 ;ןסק
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 -- ווָאכָאטסנעשט
 .ןביירש וצ סעכלעזַא ןופ ןעמַאמ א רעווש זיא'ס
 ;סקעבעג עשימייה לסיב'ס טזָאלעגסיױא ךיז טָאה'ס
 רעדמעה עטעילַאמכָארקעג יד -- שעוװ עשירפ לסיב'פ
 .ןקָאז רָאּפ א ןָא ,ךוטנַאה א ןָא ןבילבעג זיא'מ ןוא
 -- ןסיב ןטלייטעגוצ ַא ףיוא טבעל'מ ,טלַאהעג טסאפ ןעמ
 !דלַאב ןייז ץניטסעלַאּפ ןיא ןעמ טעוװ רעבָא סָאדרַאפ
 :עשייר ןופ ןעגננוי עלַא ןיהַא ךָאד ןענעז ןענַאדנופ
 ,קעילָארס ןוא ריאמ רעסָאלש רעד ,ענאס רעצראווש רעד
 םָארטש ןרעווש םעד ןטינשעג ןבָאה סָאוװ
 .קירב רעגרעבמעל רעד וצ ףױרַא קָאלסיו רעשייר ןופ
 !קירוצ ןרעקמוא טשינ ווָאכָאטסנעשט ןופ ךיז טעוו'מ ,ןיינ
 טרעשַאב ןייז טעוװ סָאװ ץלַא ןענרעל ףרַאד ץולח א
 .דרע רעקידמאז רעניטסעלַאּפ רעד ףיוא

 נ

 ,ןדייז ןופ םולח רענעי טשינ סע זיא יאדווַא
 ! לארשי-ץרא ןייק ןברַאטש קעווַא זיא סָאוװ
 ,טַאהענ טָאה חרזמ סַאּפ רעד סָאוװ רעבַא סָאד
 טקעוועג טָאה סָאװ סעכלעזא סעּפע ןעוועג זיא
 -- ;ןכערב וצ ןוא ןעיוב וצ
 .קעוַא םייח רעד ןופ ןייז וצ יו סעּפע ןעוועג זיא
 ,ןזָאלוצרעביא רעטסעווש א -- ןעמַאמ ַא ,ןטַאט ַא יו
 ,הרֿגייש ,לריצ ,עקלויב יו עכלעזא --- ןדיימ
 ,עקייכ יו ,המח יוװ ,סעדָאה יו עכלעזַא --- ןדיימ
 ףעז טשינ רעמ ןיוש עשייר ןלעוו
 ,ןריואוושעג ןויצ ייב ףױהנַאב ןפיוא ןבָאה ייז
 !דרע רעקידלטעטש רעד וצ ךיז ןרעקמוא טשינ

 קֶעװַא גוצ רעד זיא חרזמ סַאּפ ןטיור םוצ
 -- ןרערט סעמַאמ ערעייז טימ ,ןעגנאזעג ערעייז טימ
 ,רעטצנעפ ןרַאפ טלביוושעג טָאה רעטצניפ עשילוּפ יד ןוא
 ;ןעז טלָאוװעג ווָאכָאטסנעשט ןיוש טָאה'מ יוװ ,ךַא
 ןָא ךיז טבייה עניטסעלַאּפ ױזַא יוװ ןעז
 ןקידנעגנילק ןופ טסואוועג ןעמ טָאה יאדווא
 ; דורח-ןיע יצ למרכה-רה ,תרנכ ,לאערזי-קמע
 ;ןרעטש עקידלבעווש ןוא ןעלמיה עָאלב ענעי ןופ
 ;ןםקיוװעג עקידמַאז ןופ ,גרעב ענרענייטש יד ןופ
 -- ןעלמעק ןוא ןעלזייא עקיליײװגנַאל יד ןופ
 ,ןטרַאק הבוט-הנשל סטיױרקמַא השמ ףיוא
 .ןלָאמעגסױא ןעוועג ייז ןענייז

 ֹה

 .טסול ןיא ןיײרַא ןָא זייוולגנוי ןופ טייג סעכלעזַא
 ;רעטסינרוט םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טציא
 ,ןרַאפעג עטייוו רַאפ ןיז-ילכ ןצנַאג םעד ןָאטוצנָא
 .טנערבעג םסיפ ייווצ יד רעטנוא דרע לקיטש'ס טָאה
 ;םטכעלש ןופ ,סטוג ןופ טכארטעג טשינ טסָאה
 !ןברַא דנַאל'ס ןרָאפ וצ ןעוועג ןערב רעד זיא ױזַא גנוי
 ;ןסקַאלש ןיא ,םעטָאלב ןיא ןעמ טקייוו סױא-גָאט ,ןייא-גָאט
 רעדלעפ רעװָאכָאטסנעשט יד ףיוא ךיז ןעמ טנרעל
 .ןסקַאװ לָאז לארשי-ץרא ױזַא יו

 :ןייטשסיוא טנעקעג סע ןבָאה ץעלַא טשינ ,רָאװ
 ;ןפָאלטנַא םייהַא קירוצ דלַאב ןענעז לייט
 -- ןבייהפיוא טנעקעג טשינ ןגיוא עטמעשרַאפ יד
 ;טקיטשעג רעקַא םעד ךיז ןיא טָאה רעבָא בור'ס
 .חוכ ןשיצולח ןיא ןּפרָאװעגנײרַא ךיז
 ,וָאכָאטסנעשט וצ טסַאפעג ךיז ביוא
 ןעגניזראפ טכענ יד ןעמ ףרַאד
 ..."ןויצ ךַאנ טכוזנעז, רעד טימ

 !םייח רעד ךָאנ רערט א ןזָאל וצ ןייש טשינ זיא'ס
 ,טערב 8א יװ ןרעוו טעוװעטרַאהרַאפ ףרַאד ץרַאח'פ
 .מעטש ערעטיב יד ןָא טשרע ךיז ןבייה'ס ,םירָאוװ
 -= ןלַאמ יד ,ןלווה יד ,טכענ 'וד .,:טרָאד
 -- דמעה ןרעטנוא רעסעמ סָאד ...טרָאד
 -- ץוביק ַא -- ץולח א זיא ...טרָאד
 ,ץולח ַא -- ץוביק ַא זיא ...טרָאד

 ד

 ,דמערפ אזַא ןעוועג זיא טכייל טשינ ,תויה
 קירוצ םייהַא טרעקעגמוא ךיז עקַאט ךס ַא ןבָאה
 .טיונ רענענַאמשעגסױא רעד ןופ טלייצרעד ןוא
 ןילרעב ןופ ענעי יווװ ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא'מ
 ;ןֿטעשזנַאמ ןיא ןזיוה עטפיירטשעג ךיש-קַאיל טימ
 ךעלציּפש-טערַאגיצ ענעניטשרוב ןוא ךעלטייק עניד
 .טלעוו רעד טימ טמירעג שירעלּפַאטשכָאה ךיז ןוא
 ,טרעקעגמוא ווָאכָאטסנעשט ןופ ךיז ןבָאה סָאװ יד
 .טרָאד דלעפ סָאד יו ץרַאוװש ןעזעגסיוא ןבָאה
 --- שימייה זיא סָאװ ץלא טימ טקיווקעג ךיז ןבָאה ייז
 ;ןזָאלרַאפ טשינ עשייר רעמ ייז ןלעוו ייז ביירט שטָאכ
 ,דמערפ רעד ןופ םעמט םעד טליפרעד לָאמנייא
 .דמעה סָאד תבש ,טיורב לקיטש'ס ןצַאשּפָא ייז ןלעוו
 -- ןריר טשינ עשייר ןופ רעמ ךיז ןלעוװ ייז ,ןיינ
 ,עזייר-טסול ַא ףיוא טמוק'מ ןענַאוונופ ,ןיהַא ןדייס
 ,זירַאּפ ןופ ,ןיוו ןופ ,ןּפרעװטנַא ןופ ענעי יו
 .גָאט ןרעכיז ַא וצ קירוצ ךָאנרעד ןרָאפ סָאװ

 .םייהחרעדניא זיא'מ גנַאל יוו ןייש זיא םולח ַא ,ָאי
 ,טלָאװעג טשינ םולח ַאזַא ןבָאה סָאװ יד רעבָא
 .וָאכָאטסנעשט רַאפ ץשייר ןטיבעגסיוא ךָאד ןבָאה
 ,סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה -- טרָאד ןופ םירָאװ
 ;ןריואוושעג דלעפ ןיא סקיטנוז יד ןיא טָאה'מ סָאװ
 טנעיילעג ןענייאראפ יד ןיא טכענ-רעטניוו יד ןיא
 !טנרעלעג -- "ןגַארטרָאפ , ןופ ןוא
 ,ענאס יוװ ,לָארס יוװ ,לקצַאכ יו עכלעזא -- ןעננוי
 ,קענַאי ,עשטבייל ,לאומש יוװ עכלעזַא -- ןעגנוי
 !ןעז טשינ רעמ ןיוש עשייר ןלעוו
 .טכענ רעניטסעלַאּפ יד רעווש ןלַאפ ןלעוו'ס יצ
 ,דלעפ רעשייר ןיא יו טשינ זיא ץולח ַא טרָאד
 ;םירמוש ןייז טנרעלעג ךיז רעמוז ַא טָאה'מ ואוו
 -- ןויצ רַאפ טזָאלעגרעביא סעיזַאנמיג יד
 .שירפ ךָאנ ייז ןיא רעייפ'ס זיא רַאפרעד רשפא
 ;קעװַא טשינ בוטש רעד ןופ לָאמנייק ךָאנ ןענעז ייז
 ,ןרָאפעג טשינ ןענַאב ףיוא ךָאנ לָאמנייק
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 !טרעטיברַאפ
 עג טלעוו רעסיורג רעד ןופ קר רָאנ

 ןרעקמוא טשינ ךיז ןלָאז יז ,טָאג ,עז

 ,ץַאל רעייז ןיא לצרעה טקעטש סע יוװ טסעפ
 .ןיירא געוו ןטשרע ןיא ערעכיז ךיז ןעמ טזָאל
 ?געוו אזא רַאפ רערט סעמַאמ א ןיוש זיא סָאװ
 ,ןָא טפאשקנעב ןיא ךיז טביילק סָאװ רעטיצ ַא
 .ןײלֿא רענייא םייה רעד ןופ םישדח זיא ןעמ ןעוו
 ,רעטצניפ רענעי ןיא רעגעלעג ןפיוא ,טלָאמעד
 ;עמַאמ עכייוו יד ,עטאט רעגנערטש רעד סיוא טסקַאוװ
 ,אנקמ ייז ןענעז סָאװ סרעטסע אי ענעבילברַאפ יד
 .קעווַא טלעוו רעד ןיא ןענעז ייז יאמל

 ,דרע רעטמייוו רעד ףיוא א ןפיוא ,טלָאמעד
 רערמ סעמַאמ יד קַאב רעד ףיוא סיוא טנָאלש
 -- ךיד אנקמ ןענעז סָאװ יד אנקמ טסיב ןוא
 !טמעשעג ךיז וטסלָאװ ןביירש וצ םייהַא סע רָאנ

 !ױזַא ןייז לָאז ,ןרָאפעג ןיוש בייא --- אלימ ,ונ
 םייה יד זיא יולב ,למיה ַא זיא יולב
 ,טסול זיא טולב ןוא גנוי זיא טולב ןוא
 .םולח םעד ,םייווש םעד ןגָארטסױא ןעמ טעוו
 ,ןטניוו עקיכעטש ןעמוק ןגעקא ןלעוװ יאדווַא
 ;ןּפמוז עבלַאה ןיא ןייג ןעמ טעוװ יאדווא
 .ךיז רעביא סעטעּפָאל טימ ןלייה ןיא ןייטש
 טייוו עשייר ןופ ןייז ןעמ טעוװ רעבַא סָאדרַאפ
 ; ליומ ןיא יורטש ַא טימ טסַאּפ ןוא טסוּפ ןייגמוא טשינ ןוא
 ; טַארטסיגַאמ ןרעביא ןוז יד ךיז טצעז'ס יוװ ןקוק
 .טאלברעפיצ ןקילײװגנַאל ןטימ רעגייז םענירג ןפיוא

 ,עמַאמ-עטַאט ןופ ץרַאװש לסיב'ס ןעזעג טשינ טָאה'ס רעוו
 - קעװַא ןענעז רעטכעט יד ,ןיז ערעייז יוו םעדכָאנ
 ,קערש רעייז ןופ טייקמוטש יד ןעזעג טשינ טָאה'פ רעוו
 .ןויוועג טשינ ךיז ווירב ןייק םישדח ןכָאה'פ ןעוו
 ןטימעגסיוא עמַאמ-עטאט טפָאה -- וד טשינ
 ! ןקוק טלָאװעג טשינ ןגיוא יד ןיא ריד ןבָאה ייז רָאנ
 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןעמ זיא ּפמוז ןיא ןייטש ַא יוו
 ?ץשייר ןופ וָאכָאטסנעשט זיא ,ךרעל ,טייוו יו
 .ןענַאטשעג געװ ןיא ןעמי ןטלָאוװ'ס יוװ ,ךָאד
 !ןזייוַאב ךיז דניק ַא ןופ ןכייצ ַא סָאד לָאז'ס
 ,קעווא ץעגרע ןפיש טימ שטָאכ ייז ןטלָאװ
 .לכש ןפייא טגיילעג ךָאנ סע ךיז טלָאװ ,אלימ
 ? םי ן'תמא ןרעביא ןייז ךָאנ טעוװ עקַאט סָאװ
 ,רעגעלעג סָאד ןעמוקַאב ןעמַאמ 8 ןעק יו
 .םורַא ץעגרע ךיז טרעגלאו ענאפ ריא ןעוו
 -- עניטסעלַאּפ
 !ןענַאס ריא ןופ טכַאמעג טָאה סָאד לת ַא
 ,טכערעג ןיוש עטאט רעד ךָאד זיא
 ?ןחישמ ףיוא ןטרַאו טסייה רֶע סָאװ

 .ווירב ןייק טשינ ןעטוק ןוכיתח-פי ןרעביא ןוֿפ
 בע סָאֿפ רעד םִע טמוק םי םענעי ןופ
 ננוי עקידלטעטש יד ןדנוצעגנָא לָאמנייא
 א עטקנעבעגסיוא יד ןופ ןעיצ ייז ןלעוו
 באב 0 רעדלעפ יד וצ ,הדוהי ןופ גרעב יד וצ
 ןופ ןדמאז יד וצ ,םודא ןופ ורעב יד וצ
 ןופ ןטייז יד וצ ,ןומרח וצ ןייג ןלעוו ייז ןוא
 .ןסיירפיו : ןעמ םעוו טרָאד ,ןעמענייא ןעמ טעוװ טרָאד
 ,ןעמיק ןליזו סָאװ יד רַאפ םי םעד ןטלַאּפש יינספיוא
 םיאיבנ יד ןופ גנאזעג סָאד ןעגניז ןליוו סָאוו
 ,םירישה:-ריש וצ זיב --- דייר-ףָארטש ערעייז ןופ
 ןטלַאהּפָא טעוו טשינרָאג ,ןלעטשּפָא טעוו טשינרָאנ
 ,טיורב ךָאנ רעגנוה רעד טשינ ,טיונ יד טשינ
 ,העובש רעד ןופ ףור ןפיוא ןיינ טשינ לָאז ןעמ זַא
 ,ןבעבעג רעדלעפ ץקידתבש יד ןיא ךיז טָאה'מ סָאװ
 !ןייז םיצולח ןוא םירמוש טנרעלעג ךיז טָאה'מ תעב

 .טקַאהעגסײא ָאקשושטשָאק טייטש ,קרַאמ ןטימניא ,ָאד
 .ּפמעט דרעווש יד ,ןירג זיא ענירעלאּפ ענרענייטש יד
 ;ּפָאק ןטרַאה ןייז ףיוא ןעלמירד ןביוט ןוא
 -- ןשיוורעדעלפ יד םיא ףיוא סיוא ןרעדעפ
 .רָאי וצ רָאי ןופ טקניז ןיילַא ָאקשושטשָאק ןוא
 -- טאטשנדוי םענופ םע ןעמ טדער ,עקַאט םיא םורָא ,ָאד
 -- טַאמש רעשייר יד סיאמנ טרעוו ,עקַאט םיא םורָא ,ָאד
 עניטסעלַאּפ ןופ סע ןעמ טדער ,עקאט םיא םורַא ,ָאד
 -- ןגױא יד ןיא ןיילק םייה יד טרעוו ,עקַאט םיא םורָא ,ָאד
 ןגערפ טשינ עמַאמ-עטַאט ןעמ טעוװ ,עקַאט םיא םורַא ,ָאד
 !טיוט ןייק ןוא טיורש ןייק ןטלַאהּפָא טשינ טעוו'ס ןוא

 ה

 ,ווַאכָאטסנעשט ,ריד בילוצ טשינ -- ךליךל
 -- זיוה סרעטָאפ ןופ ןעגנַאנעגסױרא ןעמ זיא
 ,ןענב דנַאל ןרַאפ גנישטנעב ַא ןייז וצ רָאנ
 !ןיירַא לארטשידץרא ןייק םיצולח ןעמ טעיו
 ,ווָאכָאטסנעשט --- ריד בילוצ טשיינ ןיינ

 ןפָאלטנַא הפגמ א ןופ יו עשייר ןופ ןעמ זיא

 לו ער יצ יווייפ ךיז םאה גראוונוי לסיביפ
 ט ןעטונעג ֿפָאק ןיא ךיז ןבָאה רעדנעל ןעוו

 ,עיצאזיליבָאמ א רַאנ יו ןרָאפ ןופ הלהב ַא
 ןענַאב ףיוא ,רענעגעוו ףיוא ןביוהעגנַא ךיז טָאה
 ת ;קראטש ייב ,ןײגנוי ענעסירעגּפָא ייב
 םולנ םענדַאמט א טימ ,טסול םענדָאמ א םימ
 1 ןגנַאל ןיא סיורא עטריטנעסַא יו ןעמ זיא
 "רעטצלי רעד נטע םנ ןיא ץנאס רעניורב רעד
 .ןיירַא טכאלש ןיא יו טריפעג ;ןלױּפַאב טָאה רע
 ,םיא ןיא ןעוועג זיא ץלָאטש רענעסירַאֿפ א סעּפע
 .םיא ןיא ןעוועג זיא הרובג עשירעיופ ַא םעּפע
 !טקי בומעג ןוא ןגירשעג טָאה'ר
 !ןנירשעג ןוא טקיטומעג טָאה'ר

 8 = פו =
 ,ןטירענ
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 ?ןריפ שירענלעז טנרעלעג ױזַא ךיז רע טָאה ואוו -- ענאפ
 ,רעדלעפ ןוא רעמייב ןשיווצ סעדוב יד ףיוא ; ךיז ייב עקַאט
 !ךעלסקיב טימ ןיהַא סױרַא רמועב-ג"ל ןענעז ךעלגניי ןעוו
 .ןענַאב ןוא ןענאל ץנירג וצ ןגיוצעג דימת םיא טָאה'ס
 ,טבעלעג םרעפעמ ןשיווצ דימת קנעש סנטַאט ןיא טָאה'ר
 :טלעטשעגּפָא טשינ לָאמנייק ןרַאפעג עשיאיוג םיא ןבָאה
 ןעגנַאנעג רדח ןופ ןעיינש עטייוו ךרוד רע זיא רעטניוו
 ,טסורב רעד ףיוא ןרעטמַאל ןטקעטשעגנייא ןטימ
 .טריפענ טָאנ ןופ יוו
 .טלּפַאצעג קערש רעסייוו ךרוד סנייז ץרַאה'ס טָאה יאדווא
 ,ןעימ םיא רַאפ הרדס יד ךיז טעוװ שמוח'ס רעבָא טגָארט'ר
 :טנרעלעג שגיו ןיא טנייה טָאה'ר סָאװ ןרזח טעוו'ר ןעוו
 טָאה'ר סָאװ ץלַא טימ ןגיוצעגקעװַא טָאה לארשי ןוא ---

 ,טַאהעג
 ,רעפּפַא-טכַאלש ןטימ ןעמוקעג עבש-ראב ןייק זיא ןוא
 טכאנ רעד ךריד ןלארשי וצ טדערעג מָאח טָאג ןוא
 !בקַשי ,בקעי :ןפורעג טָאה ןוא
 !ךיא ןיב ָאד :טגָאזעג רע טָאה
 ,רעטַאפ ןייד ןופ טָאג רעד ןיב ךיא
 ...םירצמ ןייק ןרעדינוצּפָארַא ןטכרָאפ טשינ טסלָאז
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 ענאס זיא אזא טייקרעכיז ַא טימ
 .עניטסעלַאּפ ןייק ווָאכָאטסנעשט ןופ קעווַא
 ,שניו ןופ לוק'ס ןעגנַאנעגכָאנ םיא א :

 ,קערש דָלשיאיומ דענעי ןוה ,ןניוגש ענעי ז

 רעגניז .ד .ש

 יטסיא ןואעטרַאװןכײטידזײב

 -עג ,תונורכז סנַאמרעדעפ לאפר

 -ָאכָאטסעשט, ךוב םעד ןיא טקורד

 -ניארַאפ קרַאטש ןבָאה ,"ןדיי רעוו

 זיא סע ןענעייל םייב טריסערעט

 -ָאטױא ענעי ןופ קיטנעק ןעוועג

 -רעדעפ זַא ,ךעלטעלב עשיפַארגָאיב
 ןלייצרעד וצ ךס ַא ךָאנ טָאה ןַאמ

 יו רעמ ךס ַא ןרעוו ןעק סָאװ ,סנױזַא

 ַא ןופ עיפַארגָאיבָאטױא ןַא םתס

 -עפ ,ןליוּפ ןיא רעוט-רוטלוק ןשידיי
 ןופ ןרָאי יד ןיא ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןעגנובעלרעביא סנַאמרעד

 ;קידנעיײגיײברַאפ זיולב טנָאמרעד רע סָאװ ,גירק-טלעוו ןטייווצ

 -נַא ןוא ןעגנונעפָאה עלַא יד ,דנַאלסור רעביא ענייז תועיסנ יד

 ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא טסילַאיצָאס ןשידיי ַא ןופ ןעגנושיוט

 רעמ ןלייצרעד לָאז רע זַא טרעדָאפעג טָאה ץלַא סָאד --
 ענייז ןוא רע סָאװ ,געט עקידלרוג עקיזָאד יד ןופ ךעלריפסיוא

 .טכַאמעגכרוד ןבָאה עטנעָאנ

 ןענַאמרעדעפ ןופ לַאפנייא רעטוג ַא ןעוועג ,רעבירעד ,זיא סע

 יד ןַאמרעדעפ ןוא .ןטעברַאוצרעביא ענייז "תונורכז,; עקיזָאד

 ,געוװ ןיא שמוח'ס ךיז טימ רע טריפ טציא
 .םיא םימ ךָאנ ןרָאפ סָאװ ערעדנַא יד ױזַא
 -- ןעוועג רעקרעוװדנַאה יצ ,ןטנעדוטס זיא'מ יצ
 .ץרַאה ןפיוא ןגעלעג זיא שמוח'ס ,רודיס רעד
 ,רדס רעסייוו רעד ּפָאק ןיא טשיורעג טָאה סע
 .רָאי ץנַאג ַא ןופ טכענ עלַא ןופ שרעדנַא זיא סָאװ
 הדגה עטקייוועגסיוא עלעג יד יי זיא'ס
 .ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד :ןייוו ןטקעלפעגּפָא ןטימ
 --- ןנייה םידבע ייב טא טָאה'מ ,ָאי
 -- שדקמל רכז ייב טנרָאװעג טָאה'מ
 .ךתמח ךופש ייב ןקַארשעג ךיז טָאה'מ
 ,רימ יד רעטכייל ןרָאװעג זיא ךָאנרעיז
 ,בוטש עץעצנַאנ יד רעטכייל
 למרכה-רה ןופ זיא איבנה-והילא
 ,ֿפָארַא ץעשייר ןייק

 ,ךעלגניי עלַא טימ ענאס
 ,טכַאמעגפיוא ריט ענעי ןוחילא רַאפ ןבָאה
 .םיא וצ ןיהַא ווָאכָאטסנעשט ןופ טציא ייז ןרָאפ
 !ןשיוטרַאפ טשינ ןפיש ערעייז ןלעוו ןעמי יד ,ןיינ

 -- עגיטסץלַאּפ טָאטשנָא -- טשינ יעדד'מ |
 .עניטנעגרַא ןטייוו ןיא ,עקירעמַא יי ןיא ןרָאפ
 ,זיא רע יו טסָארּפ ,ןריואוושעג טָאה ענאק
 לארשי-ץרא סםנפיוה א ןעמענוצנָא
 ,לוק ןכיוה ןפיוא עמַאמ ןייז יוו ןוא
 ! דנַאל ןצנַאג ןרעכיא הכרב ַא ןכַאמ

 ןייק

 ןַאמרעדעפ ?לאפר ןופ ,ירעוויר

 סע זַא ,םרָאפ ַאזַא ןיא טרעדנעעג ןוא ןבירשעגרעביא עקַאט טָאה

 -לוק ַא זיא סָאד .ךוב קיטרַאנגיײא ,יינ רָאג ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה

 ןיא ןבירשעג ,ןבעל סנשטנעמ ַא ןופ קינָארכ עכעלטכישעג-רוט

 ,דלעה טּפױה ַא טימ .גנולייצרעד רערעגנעל ַא ןופ םרָאפ רעד

 ערעדנַא רעגנילדנעצ ןופ ןעגנוביײרשַאב טימ ןוא ,טילַאש ףסוי
 .ןענױשרַאּפ עשידיי

 -ניא זיא "רעוויר-טסיא ןוא עטרַאװ ןכייט יד ייב , ךוב סָאד |

 טָאה ךיז ןגעוו ןלייצרעד וצ טָאטשנָא סָאװ ,טימרעד טנַאסערעט

 וצ רעביירש ַא ןופ הדבוע יד ךיז ףיוא ןעמונעג שממ ןַאמרעדעפ

 רעדעי סָאװ ,סָאד ןָאטעג טָאה רע .ערעדנַא ןגעוו ךיוא ןלייצרעד

 ןופ דצה ןמ ,טשרמולכ ,טלעטשעג ךיז טָאה רע :טוט רעביירש

 .טלייצרעד רע עכלעוו ןופ ןשטנעמ יד ןופ ןוא ןשינעעשעג יד

 םעד ןיא ןבעװאוצניײרַא ןסעגרַאפ טשינ רעבָא טָאה ןַאמרעדעפ
 ,ןביולג ןייז ןופ ,ןבעל ןגייא ןייז ןופ לייט ןשּפיה ַא ךיוא ךוב

 -לעזעג ,עקילָאצליפ יד ןופ ,תוקפס ענייז ןופ ,טרעקרַאפ ,ןוא

 עכעלנעזרעּפ יד ןופ ןוא ,ללכ ןרַאפ ןטייקיטעט עכעלטפַאש
 עטוג יד ןופ ;קילג לסיב םענעגייא םעד רַאפ ןשינעלגנַאר
 עכלעוו רַאפ ןשינעשזדנָאלב יד ןופ ךיוא ,טרעקרַאפ ,ןוא ,םישעמ
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 הטרח םוש ןייק עכלעוו רַאפ ןוא ,רעייט רעייז טלָאצַאב ןעמ

 ןפלעה טשינרָאג רעטעּפש ןעק

 םייב ןייטש ןבילבעג טשינ ךוב םעד ןיא זיא ןַאמרעדעפ

 -עג זיא ,ףסוי ,ךוב םענופ דלעה טּפיוה רעד ןעוו ,1929 רָאי

 רעד ןופ ןפילטנַא וצ ,ןכיילג סנייז רעטנזיוט יװ ,ןעגנואווצ

 ןענַאלּפָארע-יצַאנ יד רעכלעוו ףיוא ,עשרַאװ טָאטש רעקידנענערב
 "געוו-רעדנַאװ, ספסוי .רעייפ טימ טגלָאהעג ,רעהפיוא ןָא ,ןבָאה

 ,סענעצס ןוא רעדליב ךוב םעד ןיא ןַארַאפ .ןָא טשרע ךיז טבייה

 ,ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עשידיי ןופ ןבעל סָאד ןרעדליש סָאװ

 -עּפש ןוא ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא רעירפ ,טעװעטַארעג ,סנייּפ-לע

 טימ ןעמַאזוצ .עקירעמַא ןשיטַארקָאמעד ןוא ןעיירפ םעד ןיא רעט

 ןופ ריואוועג ךיוא ָאד רימ ןרעוו ,ןבעל ןביילב ןופ דיירפ רעד

 טָאטש רעסירג רעד ןיא טיײקמַאזניא סגנילטכילפ םעד

 ןטייקירעװש יד ןוא םיטילּפ יד ןופ טייקטנלע יד .קרָאי-וינ

 דייל ןרָאי ליפ ױזַא ךָאנ ,ןבעל םעיינ םוצ ךיז ןסַאּפוצוצ ערעייז

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשישטייד יד ןיא ,ןייּפ ןוא םירוסי

 םעד ױזַא םתס ,ךוב םעד ןיא טשינ טרידנעטערּפ ןַאמרעדעּפ

 -וּפיס רעד .ןַאמָאר ןטנַאסערעטניא ןַא ןגָארטוצנגעקטנַא רענעייל

 שיגָאלָאכיסּפ םיא ןעגניווצ ,אפוג ןשינעעשעג יד ,רעבָא השעמה

 ןיא ןוא ,טבײרשַאב רע סָאװ ןענױשרַאּפ יד ןיא ןעלבירג וצ ךיז

 ןפוא ,רעטושּפ ,רענעדײשַאב רעד אקווד .ןשינעטכַארט ערעייז

 ױזַא סעיצַאוטיס ןוא ןשינעעשעג ןרעדליש סָאד ,ןלייצרעד ןופ

 קרַאטש טריסערעטניארַאפ -- ,ייז טקנעדעג ,רבחמ רעד ,רע יו
 ןפוא ןטכייל ַא ףיוא טּפָא טגנילעג ןענַאמרעדעּפ .ןענעייל םייב

 -תיראש רעד ייב ןליפעג עטרעדורעצ ,ערָאלקמוא יד ןבעגוצרעביא

 ןטנַארגימיא ענעמוקעג-יינ יד ,הטילּפה
 ןופ ןבעל סָאד טרעדלישעג שיטקַאפ טרעוו ךוב םעד ןיא

 םעד טרעדליש ךוב םענופ לייט רעטשרע רעד .רוד ןצנַאג ַא

 רעשידיסח-םורפ רעד ןיא ןגיוצעגפיוא ,טיילעגנוי עשידיי רוד

 .גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי יד ןיא ,הביבס

 ייב קנַאדעג ןעיירפ ןדעי טקירדרעטנוא טכַאמ עשירַאצ-שיסור יד

 -עגניירַא זייוכעלסיב טרעוו ,ףסוי ,לגניי סָאד .טלַא ןוא גנוי

 ןיא רעירפ ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער:-שידיי רעד ןיא ןגיוצ

 סיוא טסקַאװ ףסוי ."דנוב, ןיא רעטעּפש ,".ס-.ס, ײטרַאּפ רעד

 -ַאצ רעד ןופ טריטסערַא טפָא טרעו רע .גנוגעווַאב רעד ןיא

 ,קירעירעדנימ זיא רע סָאװ םעד בילוצ רעבָא ,טכַאמ רעשיר

 רע ןוא ךיז טלקיװטנַא ןוא טנרעל רע .טיײרפַאב רע טרעוו ,גנוי

 עשידיי יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןרעוו וצ ףייר קיטסייג טרעוו

 .עטרַאװ טָאטש רעד ןיא רעטעברַא

 עכלעוו ןיא ,ךוב ןיא ךעלטיּפַאק יד ןענעז טנַאסערעטניא

 רעשידיי רעד ייב ןטייקיטעט-רוטלוק יד טרעדליש ןַאמרעדעפ
 ןופ ןרָאא עטשרע יד ןוא ןט19 ןופ ףוס םייב ,ןליוּפ ןיא טנגוי
 "ןרָאי-סנַאסענער, יד ןעוװעג ןענעז סָאד .טרעדנוהרָאי ןטס0

 ןרעסעב ןופ םוקפיוא םעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ

 ,דנַאלסור ןיא ןוא ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי

 -עפ ואוו ןלעטש יד ךיז ןענעייל טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב

 ,טנגוי רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ דיירפ יד טביײרשַאב ןַאמרעד

 -ּפָארַא ןגעלפ ןרָאיטקַא עשידיי ןוא רעלעטשטפירש עשידיי תעב

 רעדָא רוטַארעטיל ןגעוו ןגארטרָאפ ןטלַאה טָאטש ןיא ןעמוק

 עיינ יד ןופ ןבירשעג ,ןעסעיּפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןבעג

 .ןגרוטַאמַארד עשידיי עקידנעמוקפיוא

 -עגּפָארַא -- ,ןַאמרעדעּפ טלייצרעד -- ,?טלָאמַאד זיא סע;

 רעליּפשיש ןוא רעטכיד רעד עטרַאװ טָאטש רעד ןיא ןעמוק

 רעלטסניק ןופ יורפ יד ,סלעַארזיא םירמ ןוא דייווש קרַאמ

 -יורג ַא טָאטש ןיא טנגוי רעד רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ָאקטארק

 עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ףסוי .בוט-םוי דעס

 -נוא ןוא טסעג-ןרָאיטקַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןצרּפ ןופ סרעטקַאניײא
 סלעַארזיא םירמ ףיוא ןקוק טגעלפ ףסוי .ישזער רעייז רעט
 ,.?טלַאטשעג רעשילביב ַא ףיוא יו

 דלעה:טּפיוה םעד ,ןפסוי טימ רעמ ץלַא ךיז ןענעקַאב רימ

 זיא רע .טסילַאעדיא ןַא יו טרעדלישעג טרעוו סָאװ ,ךוב ןופ

 ךיז ןָא טפָא ץנַאג טסעגרַאפ ןוא ,קילג ןגייא ןייז בירקמ שממ

 ןָאט וצ סעּפע רָאנ יבַא ,טפנוקוצ רענעגייא ןייז ןיא ,ןיילַא

 ןשידי םעד רַאפ ,סרעדנוזַאב ,ללכ םענופ ןייזליואוו ןרַאפ

 ןופ רענייא ןעוועג ףסוי זיא טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא .רעטעברַא

 גנַאפנָא ןיא ,טיילעגנוי עשידיי עשיטסילַאעדיא רעטרעדנוה יד

 יינ ַא וצ טכאוועגפיוא ןבָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ

 ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןבעל

 ןביולג טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ טיילעגנוי עשידיי רוד רענעי :עטיל

 ערענעש ַא ןעיוב וצ ,ןלַאעדיא עכיוה ןוא ,רעצרעה ערעייז ןיא
 .טלעוו ערעסעב  ַא ןוא

 טָאה סָאװ ,רוד ַא ,רוד רעשידיי רעיינ ַא ןזעוועג זיא סָאד

 ,ייברעד רעבָא .טלעו רעשידיײ-טלַא רעד טימ ןסירעגרעביא
 ןָאפ יד ךיוה קידנגָארט ,קלָאפ ןשידיי םעד יירטעג ןבילבעג ךָאד

 ןשטנעמ עלַא רַאפ ןעמוק זומ ןוא ףרַאד סָאװ ,םזילַאיצָאס ןופ

 ןיא ,זיא ןפסוי ןופ עטכישעג-סנבעל יד !ןדיי רַאפ ךיוא ןוא
 ןשיטסילַאעדיא ןשידיי ןקיזָאד םעד ןופ עטכישעג-סנבעל יד ,ךות

 רע90 יד ןיא ןריובעג ,טסילַאיצָאס רעשידיי רעדעי ןוא .רוד

 ןיא ןענעקרעד זייוולייט ךיז ןעק ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי
 .ךוב ןקיזָאד םעד

 ךיז טקנעדעג ,ךוב םעד ןיא ןטלַאטשעג עקילָאצליפ יד ןופ

 -ליש ןַאמרעדעפ עכלעוו ,לרימ ןירערעל עשידיי עגנוי יד קרַאטש

 .עיטַאּפמיס ןוא שינעדנעטשרַאפ ליפ ױזַא טימ טרעד

 -יטש רעד טָא וצ עביל ספסוי ןופ טלייצרעד ןַאמרעדעפ
 ןוא רעטעברַא עשידיי יד .רעטכָאט רעשידיי רעטוג ןוא רעל

 -שידיי ַא ןענעפע עטרַאװ טָאטש רעד ןיא ןטנעגילעטניא-סקלָאפ

 ןעמָאנ רעטנוא טנַאקַאב ,ןלוש ענעי ןופ ענייא ,לוש עכעלטלעוו

 -טלעוו ןטשרע םענופ ףוס ןכָאנ ,ןַאד טנפעעג ןרעוו סָאװ ,?ָאשיצ;

 ריא טימ ,לרימ ,ןירערעל עקיזָאד יד .,ןלױּפ ץנַאג רעביא ,גירק

 -נוה יד ןורכז ןיא סױרַא טפור ,טייקנבעגרעביא ןוא םזילַאעדיא
 יד סָאװ ,ןכיילג ריא ,סנירערעל ןוא רערעל עשידיי רעטרעד

 .טכַארבעגמוא תוירזכא רעדליוו ַאזַא טימ ןבָאה ןרַאברַאב-יצַאנ

 רעשידיי ּפיט רעד טרעדלישעג ךוב ןיא טרעוו עביל טימ

 רעזעיגילער ןופ טײרפַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעד ,רעריפ-רעטעברַא
 םעיינ ַא ןעמונעג ךיז ףיוא ןײלַא טָאה סָאװ רעבָא ,טייקשידיי
 םעד ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןעניד וצ ,ןביולג םעיינ ַא ןופ ,לוע

 רעד .םזילַאיצָאס ןופ עיידיא עסיורג יד ןוא סַאלק-רעטעברַא
 -ייטש ַא ,ףסוי רעריפ-רעטעברַא רעד -- ,דלעה רעיינ רעקיזָאד

 ןופ, ןעמַאצ עזעיגילער עלַא ןופ טיירפַאב ךיז טָאה -- ,רעג

 ץנַאג ,רעבָא םיא זיא סע ."טינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא ,געמ ןעמ סָאװ

 טייקיירפ יד ..ןעוועג טשינ ןדיי ןעמורפ םעד ןופ רעסעב ,טּפָא

 רָאג טָאה ,ןעקנָאשַאב זיא דיי רעכעלטלעוו רעד רעכלעוו טימ

 .ןבעל ןיא סעיצַאקילּפמָאק עיינ רעיש ַא ןָא ןפַאשעג
 .טבילרַאפ דימת זיא רע .רוטַאנ עשיטנַאמָאר ַא זיא ףסוי

 טימ ,הקבר ןירערעל רעד ןיא ךָאנרעד ,ןעלרימ ןיא רעירפ

 טשינ ןדייב ייז טגנערב הנותח יד .הנותח טָאה רע רעכלעוו
 -נַא ךס ַא ןיא ףסוי ךיז טבילרַאפ טייצ רעד ךרוד .קילג ןייק
 רָאנ ,טייקנייש רעייז טימ םיא ןרעביױצַאב סָאװ ןעיורפ ערעד
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 :רָאג טרעקרַאפ .טשינ םיא ייז ןעגנערב ןבעל ןיא קילג ןייק

 ןיא טײקטסוּפ ַא ןפסוי ןיא רעביא ןזָאל סערוטנַאװַא-עביל עלַא יד

 ןייז ףסוי טניפעג ןרָאי ערעטלע יד ףיא טשרע .המשנ רעד

 ןַאמ ריא טָאה סָאװ ,עדלָאג ,יורפ עגנוי יד .עטרעשַאב עתמא

 ספסוי טרעוו יז ,דנַאלשטייד ןיא רעגַאל-יצַאנ ַא ןיא ןריולרַאפ

 עטסקיאור יד ףסוי טבעל ןעדלָאג טימ .ןירעטיילגַאב-סנבעל

 .םעצולּפ טברַאטש רע זיב ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי

 ,טּפירקסונַאמ ַא ןוא ,האווצ ענעבירשעג ַא רעביא טזָאל ףסוי

 ןיא ,טעב רע סָאװ ,תונורכז טפעה ןקיד ַא ןופ טײטשַאב סָאװ

 ,טיוט ןייז ךָאנ ןכעלטנפערַאפ וצ ,האווצ רע
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 סע ואוו ךוב ןיא ןלעטש יד ךיז ןענעייל טנַאסערעטניא

 שדוח ןיא עשרַאו ןופ ןפיולטנַא ספסוי טרעדלישעג טרעוו

 ענוװָאק ,ענליוו טעטש יד ןיא ןָא טמוק רע ,1929 רעבמעטּפעס

 -העבש עלַא יד ךרוד טכַאמ ףסוי ,עווקסָאמ ןיא רעטעּפש ןוא

 דילגטימ ןוא טסילַאיצָאס רעשידיי רעדעי סָאװ ,םונהיג-ירודמ

 ןיא ,ןענופעג ךיז טָאה רע תעב ,טכַאמעגכרוד טָאה "דנוב, ןופ

 ןופ דרע רעד ףיוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד

 ,דנַאלסור-טעווָאכ

 ןופ טיוט-רעריטרַאמ רעד טנָאמרעד טרעוו ךוב םעד ןיא

 ַא ןָא ןבָאה םילשומ עשיטעווָאס יד סָאװ ,רעטלַא ןוא ךילרע
 ךיוא ךיז ןענעייל טנאסערעטניא ןוא .טכַארבעגמוא סָאװרַאפ

 טָאה ףסוי ױזַא יוװ ןלייצרעד סָאװ ךוב םעד ןיא ןלעטש יד

 ןידניירפ רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ סעזיוו-טיזנַארט יד ןגָארקעג

 .ַאפעטס לדיימ רעגנוי רעד ןוא רָאטקיװ ןכעלטנגוי םעד ,םירמ

 -יולרעד ַא ענליוו ןיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ייב טעב ףסוי

 טרָאד ןופ ידכ ,ןַאּפַאי ךריד דנַאלסור ןופ ןרָאפוצסױרַא שינעב

 יד ָאד טרעדליש ןַאמרעדעפ .עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןענעק וצ
 רעיינ רעד ןופ םילשומ יד ,עטמאַאב עשיטַארקָארויב עשיטעווָאס

 -ָאילימ ןופ לרוג םעד טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה סָאװ ,גנונעדרָא

 סָאװ סענעצס ןוא רעדליב ןענעז סָאד .סנבעל עכעלשטנעמ ןענ

 ןלעװ סָאװ סענעצס ןוא רעדליב .ןורכז ןיא ןייא ךיז ןצירק

 ןעו :עכָאּפע רעכעלרעדיוש ַא ןופ ןטנעמוקָאד יוװ ןביילברַאפ

 םיא טימ ןָאטעג טָאה ןעמ ןוא ,רקפה ןזעוועג זיא שטנעמ רעד

 -ַאיצָאס ַא ןופ ןעמָאנ ןיא טשרמולכ ,טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןייז ןופ דחּפ םעד טביײרשַאב ןַאמרעדעפ .דנַאלרעטָאפ שיטסיל

 יד טימ םינּפ-לא-םינּפ ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,ףסוי דלעה

 ,טייקכעלרע ןוא תוטשּפ ַאזַא טימ ,רעשרָאפסיוא עשיטעווָאס

 ןופ טימעג ןיא רעדיוש ןופ ליפעג סָאד סױרַא טפור סָאװ

 .רענעייל
 ךָאנ ,ףוס לכ ףוס ,טגנילעג דניירפ עטנעָאנ ענייז ןוא ןפסוי

 תושקב ספסוי .דנַאלסור ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ,תושקב ליּכ

 ףסוי ןעוו רעבָא .עטמאַאב עשיטעווָאס ,עטרַאה יד וליּפַא ןריר

 .רעסעב טינ ןצרַאה ןפיוא םיא זיא עקירעמַא ןיא ןָא טמוק

 סָאװ ןלױּפ ןופ תועידי עטכעלש יד ןעמוקנָא ןָא ןביוה ןַאד
 יד ןיא ,זייװנסַאמ !ןדיי יד ןָא ןעוט םיחצור ששישטייד יד

 -גייא םעד רַאפ טכַארבעגמוא ןדיי יד ןרעוו ,גָאט ןדעי ,רעטנזיוט

 טפסוי ןוא ! טגייווש טלעוו יד .ןדיי ןענעז ייז סָאװ ןכערברַאפ ןקיצ

 עלַא ןוא רע סָאװ םירוסי יד .קיטייו רַאפ סיוא טייג ץרַאה

 -טשינ ,ןגייא ןייז טימ ףיונוצ ךיז ןלַאפ ,רעביא ָאד ןבעל ןדיי

 :ןצרַאה ןיא "ליפעג-דלושא ַא טגָארט ףסוי .ןבעל ןבעגעגנייא

 יד ןָא טמוק סע ןעוו ןוא ?ןבעל ןביילב וצ םיא טמוק סָאװ רַאפ

 ,ןָאדנָאל ןיא טױט:רעריטרַאמ סמיובלעגיז רוטרַא ןופ העידי

 !םיובלעגיז רוטרַא שודק רעד .ןעניפעג טשינ ור ןייק ףסוי ןעק

 ןייז טימ !ןעוועג זיא סָאד שטנעמ רעכעלרעה ַא רַאפ סָאװ

 -רעד ןוא טלעוװ יד ןרעדורפיוא טלָאװעג םיובלעגיז טָאה טיוט

 יד וצ רעדנעל עשיטַארקַאמעד יד ןופ טייקיטליגכיילג יד ןענָאמ

 ןופ טױט רעד ךיוא רעבָא !ןליוּפ ןיא ןדיי יד ףיוא תוטיחש

 ןלױּפ ןיא .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה םיובלעגיז רוטרַא שודק םעד

 ףסוי .העש עדעי ,גָאט ןדעי .ןדיי רעטנזיוט םוא רעטייוו ןעמוק

 ןיא ןָאט וצ םיא טביילב סָאװ .טלפייווצרַאפ ,ןגָאלשרעד זיא
 ןופ טעברַא רעד ןיא ןיירַא ךיז טפרַאװ ףסוי ? ןבעל םַאזנייא ןייז

 לקיטש ַא טניפעג רע .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ,לָאמַא יו ,ללכ

 ,עטרַאװ טָאטש םייה ןייז רַאפ טעברַא רעד ןיא ןבעל ןיא טלַאהנָא

 -סדנַאל, םעד רַאפ טלעג טלמַאז ,דנַאל ןרעביא םורַא טרָאּפ רע

 יד רַאפ הבצמ ַא ,לָאמקנעד ַא ןייז ףרַאד סָאװ ,"ךוב-טפַאשנַאמ

 ךיוא ףסוי ןיא קיטייצכילג .עטרַאו ןיא ןדיי ענעמוקעגמוא

 -עג סָאװ םיטילּפ עשידיי יד רַאפ טלעג ןעלמַאז ןיא ןעמונרַאפ

 המחלמ יד שטָאכ ,ןרעגַאל עשישטייד יד ןיא ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפ

 עקיזָאד יד ןפלעה וצ ץלַא טוט רע .רעבירַא גנַאל ןיוש זיא

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןענעק ןלָאז יז זַא ,ןדיי ענעבילבעגנבעל
 ,לארשי-ץרא ןייק רעדָא ,עדַאנַאק

 ןפסוי טמוק ,עלעדנייש ,לרעטכעט קיצנייא ןייז ןופ טיוט רעד

 סָאװ ,בייוו ןייז ןופ טדיישעגרעדנַאנופ זיא רע .ןעניז ןפיוא טּפָא

 ןיא טיײקמַאזניא ספסוי .ךיירקנַארפ ןיא ץעגרע ךיז טניפעג

 רעסיורג רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא ןיילַא ןײגמורַא ןייז ,קרָאי-וינ

 רעטעּפש ןוא ,ןבעל ןגיה םוצ ןסַאּפוצ ךיז קידנענעק טינ ,טָאטש

 םיא וצ טמוק סָאװ ,הקבר ,רענייז יורפ רעד טימ סיר רעד

 ןטושּפ ַא ףיוא טלייצרעד טרעוו ץלַא סָאד ,זירַאּפ ןופ רעהַא

 ,ןפוא ןכעלרע ןוא

 עשימָאק-יגַארט ןרעדליש סָאװ ךוב ןיא ךעלטיּפַאק ןַארַאפ

 סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא םיטילּפ ענעמוקעג"יינ יד ייב סעיצַאוטיס

 יו טקנוּפ ןוא .ןבעל םעיינ םוצ ןסַאּפוצ ךיילג טינ ךיז ןענעק

 םיבורק ןָא ,דנַאל םעיינ םעד ןיא עטנלע ךיוא ייז ןענעז ױזַא ,רע

 ,הומש חמי ,רעלטיה טָאה עטנעָאנ ענעגייא יד .החּפשמ ןָא ןוא

 םיכודיש ,רענעמ עמַאזנייא עקיזָאד יד ,טציא ןכוז ,טעגרהעגסיוא

 ןעיורפ לָאצ ַא טימ ךיז טנעקַאב ףסוי ךיוא .ןעגנוטייצ יד ךרוד

 טָאה רע סָאװ טג ןכָאנ זַא ,טפָאה ףסוי .תונמלא ןוא תושורג

 טעוו סָאװ ,יורפ ַא ןעניפעג רשפא רע טעוװ ,בייוו ןייז ןבעגעג

 -פיוא ךיז ןוא ןבָאה הנותח ןענעק טעװ רע ןוא ןלעפעג םיא

 -רָאג טרעוו ןטפַאשטנַאקַאב עלַא יד ןופ .םייה לקיטש ַא ןעיוב

 -ניא ,אפוג ךיז רַאפ ,ןענעז ,רעבָא רענעיײל םעד רַאפ ,טשינ
 ןַאמרעדעפ סָאװ ,ןעיורפ ןּפיט ןופ ןעגנורעדליש יד טנַאסערעט

 סָאװ ,עשיטקַארּפ-טשינ יד ייס ,עשיטקַארּפ יד ייס ,טביײרשַאב

 קילג רעייז ןכוז ,ןעיורפ יד ,ייז ךיוא .ךודיש ןקיסַאּפ ַא ןכוז

 ..ןטלעז רעייז ,רעדייל ,סע ןעניפעג ןוא

 ןיא טשינ שטָאכ .טימעג ןטוג ןיא ךיז טקידנע ךוב סָאד

 ריואוועג רימ ןרעוו ןלייט עטצעל יד ןיא .רעיורט ןָא ןצנַאג

 ןטוג ַא סנייז ןופ רעטכָאט ַא וצ טביירש ףסוי סָאװ ווירב יד ןופ

 זיא ןעמָאנ ריא .עטרַאװ לטעטש ןקילָאמַא םעד ןיא דניירפ

 רעדורב ריא ןוא יז .טנָאמרעד רעירפ ןבָאה רימ סָאװ ,עדלָאג

 -עג גנואיירפַאב רעד ךָאנ .סנ יּפ-לע ןבעל ןבילבעג ןענעז ,יכדרמ

 טרָאפ יז רעבָא .עטרַאװ טָאטשמיײה ריא ןיא עדלָאג ךיז טניפ

 רעדורב ןקיצנייא ריא טימ ןעז ךיז דנַאלשטייד ןייק קירוצ

 ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ ןבילבעג ריא זיא סָאװ ,יכדרמ

 טלייצרעד ,ןעדלָאג ןוא ןפסוי ןשיווצ שיוטסיוא-ווירב רעד

 ,ןברוח ןסיורג םעד ןופ ריואוועג רימ ןרעוו ווירב יד ךרוד .ךס ַא
 ,קיטייצכיילג ןוא ,ןעגנַאגַאב ןענעז סיצַאנ יד סָאװ תועשר רעד ןופ
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 -לָאג .ןברוח ןכָאנ ןטכַארט ןוא ןליפ ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד סָאװ

 טמוק יז .ןָאזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןייז וצ סױרַא ךיז טזייוו עד

 -עלרעביא עקילירג יד שטָאכ ,ןבעל םוצ קירוצ זייווכעלסיב

 ,ןבעל סעדלָאג .המשנ ריא ןיא טברַאקעגנייא ןביילב עריא ןעגנוב

 ןּפָארט ַא זיא ,יכדרמ רעדורב ריא ןופ ןדייל יד ןוא ,ןדייל עריא

 ענעבילבעג -ןבעל יד סָאװ ןייּפ ןוא םירוסי ןופ םי םעד ןיא

 ןופ לגענ עקיטולב יד רעטנוא ןענַאטשעגסיױא ךיז ןענעז ןדיי

 ץלַא ךָאנ ןענָאק טיט ןופ עטעװעטַארעג יד .היח'-יצַאנ רעד

 יד סָאװ ,טיוט ןופ םס םעד ןופ ,רַאמשָאק םעד ןופ סױרַא טינ

 ןשידיי ןקירעגנוה ,ןטרעצעגּפָא םעד ןיא ןבָאה ,םמש חמי ,סיצַאנ

 ,ןָאטעגנײרַא ףוג

 עביל ןייז ןוא יכדרמ רעדורב ןטימ השעמ יד ,רעמ ךָאנ

 "יוש ןצנַאג םעד ףיוא טקעד ,ָאטאל לדיימ ןשישטייד םעד וצ

 יד ןופ טײקכַאװש עשילַארָאמ עטריסנַאלַאב-טשינ יד ןוא רעד

 ןבָאה סיצַאנ יד .סּפמעק-"יּפ-יד, יד ןופ עטעװעטַארעג עטסרעמ

 ןוא שילַארָאמ ,טמסרַאפ ןדיי םענעבילבעגנבעל ןייא יו רעמ

 ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןדיי ענעבילבעגנבעל יד ייב זיא'ס .קיטסייג

 ,ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןוא ,סטכעלש ןוא סטוג ןופ ליפעג סָאד

 ןרַאברַאב יצַאנ יד ןופ תועשר רעד ץָארט

 ,פמעק-יצַאנ ַא ןיא ןבעל ןבילבעג ,סנייּפ-לע ,זיא יכדרמ

 עשיזיוצנַארפ ןוא רענַאקירעמַא יד זיב טרַאװעג טינ טָאה רע

 -נוה ַא ,רעטרעצעגסיוא ןַא .ןעיירפַאב םיא ןעמוק ןלעוװ ןעײמרַא

 רעגַאל ןופ יכדרמ טפיולטנַא ןסע טשינ געט ןופ ,רעקירעג

 ,קעװַא געט עקינייא טימ רעירפ ןענעז ןשטייד יד עכלעוו ןופ

 .זיּפש ןָא ענעגנַאפעג עשידיי עכעלקילגמוא יד טזָאלעגרעביא ןוא

 סרעיוּפ ןשישטייד ַא וצ יכדרמ ךיז טזָאל ,תוחכ ןָא ,רעכַאװש ַא

 טרַאװ רע ןוא לַאטש ַא ןיא סיוא ךיז טלַאהַאב רע .לביטש ַא

 .עשיזיוצנַארפ רעדָא רענַאקירעמַא יד ,ײמרַא-סגנואיירפַאב יד זַא

 ןעוו ןוא ,ןטייקיבייא יו ךיז ןעיצ ןטונימ ,ןהעש .ןעמוק לָאז

 ַא ןיכדרמ ייז ןפערט ןָא ךעלדנע ןיוש ןעמוק ןזיוצנַארפ יד

 -עגסיוא ןופ ןייטש טשינ סיפ יד ףיוא ןָאק סָאװ ,ןטשלחרַאפ

 ,טײקכַאװש ןוא טייקטרעצ

 זַא ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ,רעבָא ,יכדרמ רעבלעז רעד

 סָאד ןסעגרַאפ טשינ ןפוא םושב ןעק ,טפַאשרַאפ םירוסי ליפ

 יקסווָאלָאבָארכ .א

 רע זיא טָא .רעױּפ ןשישטייד םעד ןופ רעטכָאט יד ,ָאטָאל לדיימ

 -- ,'טרעדורעצ ןיב'כ, :ןפסוי רעגָאװש ןייז רַאפ הדותמ ךיז

 רעד ףיוא טשינ יו םורַא ייגכ; -- ,ןפסוי וצ יכדרמ טגָאז

 ןופ םענעטילעג םעד ,רימ רַאפ טניימ סע סָאװ סייווכ .טלעוו

 ופ ןטכַארט ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןײגוצמורַא ,קלָאפ-רעדרעמ םעד

 רימ טגָאז לכש רעד ? קידלוש ךיא ןיב סָאװ רעבָא ...עקשטייד ַא

 ".שרעדנַא סעּפע רימ טגָאז ץרַאה סָאד ןוא .,סנייא

 ןטלַאהרעד ןפלָאהעג טָאה ַאטָאל זַא סױרַא ךיז טזייו סע

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו געט יד ןיא ןבעל םייב ןיכדרמ

 ןבָאה ,רעריא רעטָאפ רעד טשינ ןוא ,ַאטָאל ,יז טשינ .לָאטיּפש

 ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,ךָאד .סיצַאנ יד טימ ןָאט וצ טַאהעג

 -ישטייד םעד וצ ןביירש-ווירב סָאד רעביא יכדרמ טסייר ,ןפסוי

 .ןצנַאג ןיא יז טסעגרַאפ רע זיב ,ָאטָאל לדיימ רעש

 ןיא לטיּפאק עטצעל סָאד ךיז טנעייל ,דנריר ,שיטעטַאּפ

 ןיא ןעמוק סָאװ ןעקנַאדעג יד ,האווצ ןייז ,טיוט ספסוי .,ךוב

 סױרַא ןפור ,טלַאטשעג רעלַאעדיא רעד טָא ןופ ןטונימ עטצעל יד

 ,ספסוי רעטרעװ עטצעל יד ןוא רעיורט ןפיט ןוא ןעגנומיטש

 :ןענייז ,ןיכדרמ ןוא ןעדלָאג וצ

 ליפעג ןטוג םעד טימ טלעװו רעד ןופ קעװַא ייג ךיא;

 ,ענעגייא עניימ רַאפ ייס ,ןָאט וצ ןזיוװַאב ךָאד בָאה ךיא סָאװ

 ענעבילבעגנבעל יד רַאפ סרעדנוזַאב ןוא ,ןדיי םתס רַאפ ייס

 .?עטרַאװ טָאטש רעכעלסעגרַאפמוא ,רערעייט ןיימ ןופ טײלסדנַאל

 טלָאװעג טָאה סָאװ רוד ַא ,רוד ַא ןופ רעטצעל ַא ןיב ךיא;

 יכדרמ ,ריא טייז : טייקיטכערעג ןוא רשוי ןופ טלעוו עיינ ַא ןעז

 ןכלשטנעמרַאפ וצ ץלַא טוט ןוא ,םישרוי עניימ ,עדלָאג ןוא

 .."זדנוא ןשיוצ סטכעלש סָאד

 "רעוויר טסיא ןוא עטרַאו ןכייט יד ייב , ךוב סנַאמרעדעפ

 יד ,ענייז םירבח יד ייב ןעזנָא סיורג ןפורסיורַא רעכיז טעוו

 ןטסידנוב רעטרעדנוה יד ייב ןוא ,טָאטש-םייה ןייז ןופ טײלסדנַאל

 ,ָאד םיטילּפ ענעמוקעג-יינ יד ייב ,סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,םירבח

 ,לארשי-תנידמ ןיא ןוא

 רעכיב לָאצ רעניילק רעד וצ ,קפס ילב ,רעהעג ךוב סָאד

 יא ,ןשירעלייצרעד ַא יא ןבָאה סָאװ ,ןברוח ןכָאנ ןופ שידיי ןיא

 .טרעוו ןכעלטכישעג-רוטלוק ַא

 ץרַאװוש בײל םייח ןופ ,"טָאטש ַא טרעוו ווָאכָאטסנעשט,

 ,ןײטשטנַא ןייז טימ זיא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד

 -רַאפ ,גנוכעלקריוורַאפ ןייז טימ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא

 ןופ ,הלילח ,טשינ -- ,ןשטנעמ עּפורג רעבלעז רעד טימ ןדנוב

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ -- ,רעטצנעפ עכיוה ןוא רעזייה עכייר ןייק

 יא ,1905 רָאי ןופ ,ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןיא יא ,טקילײט

 עקיזָאד יד .טעברַא-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ךיוא ,רעטעּפש

 עשידיי עקיטרָא יד װָאכָאטסנעשט ןיא ןפַאשעג ךיוא טָאה עּפורג

 ךוב ןקיבלעז ןיא .ךוב ןיא ךיז ןעניפעג ןעמענ ערעייז .עסערּפ

 ןרעטנוא -- ךעלטייז עטסעב יד ןענייז ?ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;

 -- ןעגנורעדליש עקידעבעל טניימעג זיא ,"עטסעב, טרָאװ

 :ןענייז ייז ןופ ייוצ .ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ ןופ ןבירשעג

 ןוא ;'ץרַאװש בייל םייח ןופ טָאטש ַא טרעוװ ווָאכָאטסנעשט,

 ?ףיטָאלָאשזד לטעטש ַא ןעוועג זיא לָאמַא; -- :עטייווצ סָאד

 רצוא ןַא רַאפ סָאװ ,תודע ןנייז ןכַאז עדייב .ןעזָאר ירעמ ןופ

 -רַאפ סע חוכ-גנופַאש ַא רַאפ סָאװ ןוא ! קלָאפ ןרַאפ זיא שידיי

 טלצרָאװעגנייא-ףיט יו !שטנעמ-סקלָאפ רעשידיי רעד טגָאמ

 םעניא םיה רעטלַא רעד ןופ ןבעל סָאד ןבילבעג זיא סע

 ןעמוקעג זיא'מ ןענַאװ ןופ םייה עטלַא יד !ןורכז-סקלָאפ

 סעצרַאװש בייל םייח ןעניד זדנוא רַאפ עקַאט ןעק לשמ סלַא

 ."טָאטש ַא טרעוו ווָאכָאטסנעשט, עטכישעג

 םורַא װָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ טָאה ץרַאװש בייל םייח

 רע .רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,2
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 טאגס כל עס נאנטע טעקע נטע ודע ענלעך, עק לע: 12 עג גע 688 מע קבל גע גט לעקטער נער, עט

 ,דנַאלשטיײד ,ךיירטסע ןיא ןעועג !טלעוװ ַא ןעוועגסיוא זיא

 ,עקירעמַא רעביא טזיירעג טָאה רע .עדַאנַאק ןיא ןוא דנַאלגנע

 ,ולולָאנָאה ןיא ,סעלעשזדנַא סָאל ,ָאגַאקיש ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג

 -עג טָאה םיא .ןָאגערָא ןיא ןוא ,ןָאטגנישַאו ,לעטַאעס ןיא ןוא

 ַא .עזָארּפ ןוא רעדיל ןבירשעג טָאה רע ,ןביירש וצ ןגיוצ

 עקילָאצנָא יד ןופ רעבָא .טקורדעג ןעוועג ןענייז ייז ןופ לייט

 וצ ךיז רעווש זיא ,טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ןכַאז-עזָארּפ

 טָאה רע ואוו ,רעטרע עלַא יד ןופ ןבעל םענופ דליב  ַא ןפַאש

 רענעלּפ עלַא ןופ .טרעגריבעגנייא ךיז וליפַא ןוא ,טבעלעג

 סָאד .ןרָאװעג טשינ רָאג זיא-- רעכיב ןביירשוצנָא ענייז

 -נעשט/, גנורעדליש יד זיא ,ןעגנולעג ָאי םיא זיא סָאװ עקיצנייא

 ,ןורכז ןופ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,?טָאטש ַא טרעוו ווָאכָאטס

 .רָאי 70 ןופ רעטלע ןיא ,לעטַאעס טָאטש רעד ןיא

 ןייז ןיא טלצרָאװעגניא ףיט יו ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 ןוא טייהדניק ןייז ןופ רעדליב יד ןעוועג ןענייז סע שינעכעדעג

 ןוא ,ןורכז ןייז ןופ טּפעװעגסיױא טשינ ךיז ןבָאה ייז זַא ,טנגוי

 ןופ רעטנָאלּפ ןסיורג םעד ןיא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טשינ ןנייז

 ,רעטלע ןפיט ןייז זיב ,ןרָאי עלַא יד ךרוד ןבעל ןייז

 ןייז .רעדיל וצ טַאהעג רע טָאה ,עזָארּפ וצ יו ,לזמ רעמ

 טָאה רע .טעברַאַאב טשינ ןוא יור שטָאכ ,טוג טגנילק זרעפ

 יד ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ ,ןבעל ןייז ןופ ןבירשעג

 -ןפנָארב ַא ןופ דיל ַא רע טביירש טָא .ןרעדנַאװ ןייז ןופ ןרָאי

 לָאמַא ןעוועג זיא רע ואוו ,יַאװַאה ,ולולָאנָאה ןגעוו דיל ַא ,לזיירב

 דיל ַא רע טביירש טָא : טרָאד רָאנרעװָאג עמַאס םייב רעכוק ַא

 םייח טלָאװ ןוא ...טיוט ןגעוו דיל ַא ןוא --- ,טייטס ןָאגערָא ןגעוו

 -ַאט ןייז ןעלקיװטנַא וצ גנודליב זיא סע עכלעוו ןגָארקעג בייל

 ןעמוקעגסױרַא סעּפע םיא ןופ רעכיז טלָאװ ,טנַאל

 ץוח -- ,טזָאלעגרעביא זדנוא בייל םייח טָאה -- ךָאד ןוא

 ךָאנ ןביילב טעוו סָאװ ,קרעוװו ןייא -- רעדיל עטוג עכעלטע

 -ַָאטסנעשט; גנורעדליש יד זיא סָאד ןוא .זדנוא ךָאנ ןוא םיא

 טנַאלַאט ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .?טָאטש ַא טרעװ ווָאכ

 -על ַא ןפַאש ןוא ,ןלייצרעד ןוא ןלָאמ ,ןרעדליש וצ קידעבעל

 ןוא קיטַאטס ןיא טָאטש רעשידיי ַא ןופ עמַארָאנַאּפ עקידעב

 זיא גנורעדליש רעקיזָאד רעד ןופ רבחמ רעד ,ָאי .קימַאניד

 -עג ןופ טַאי רעד ,עלעבייל םייח ןַאמסדנַאל רעזדנוא ןעוועג

 םעיינ ןופ עבַאשז יד ,סַאג עשזָאק רעד ןופ דניק סָאד ,ענזיוועצ

 ,שזַאקורב רודגיבא ןופ שרוי רעד ,קרַאמ

 רעד ןסקָאװעג זיא יױזַא .ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא טָא

 זיא עטסמערָא ןוא עטסקירדינ יד .טָאטש ןופ לייט רעשידיי

 .ךייט עטרַאװ םענופ גערב עמַאס םייב סַאג עקישז יד ןעוועג

 יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןרָאװעג ןלָאװשעג זיא ךייט רעד ןעוו

 טימ ךעלזייה עקירדינ יד ןיא ןגיוצעגנײרַא ךיז טלָאװ םי רעד

 -יירפ לסיבַא ןיוש זיא סַאג-רעּפעט יד .סעגָאלדָאּפ ענעמייל יד

 ענערָאפעגנָא יד טימ ,רעבלעװעג עשידיי יד טימ ;רעכעל

 -ערּפשּפָא ערה ןיע ,רעגייל-ןטרָאק ,סעשזַאנירַאטַאק ,ןענױשרַאּפ

 יד .,טײל עמערָא םתס ןוא ןטנַאקיזומ ,רעכַאמ-ןצנוק ,רעכ

 ןעמ .ןעגנוי עליואוו טימ טרעקלעפַאב ןעוועג זיא סַאג-עקטַאי

 ךָאנ זיא סַאג עשזָאק יד .סַאג עשינלזג יד :ןפורעג יז טָאה

 -נײרַא ןגעלפ יק עטעפ .רעכעטסַאּפ עשיוג טימ טצעזַאב ןעוועג

 -גירק טימ טיירג ןענַאטשעג ןענייז רעבייוו .לסעג ןיא ןעמוק

 סָאד .יק יד ןקלעמסיוא ןלָאז סעיוג יד טרַאװעג ןוא ךעל

 ,ךעלסעבעלַאב עגנוי טימ לופ ןעוועג זיא לסעג עקסרָאטַאנעס

 ,רעלקעמ ,םירחוס ,ךעלעקטָאּפַאק עגנַאל טימ ,רעדניק עשידיסח

 -מיירטש ךס א ןעזעג ָאד ןעמ טָאה תבש .,רעיירד-לקעטש ןוא

 םעיינ ןוא ןטלַא ןפיוא ,סַאג רעּפעט ,עשזאק רעד ףיוא .ךעל

 ;ןפיוה טימ סעצינעמַאק עסיורג ,רעזייה עיינ סיוא ןסקַאװ קרַאמ

 ַא טימ ,רעבלעוועג ,רעדיינש ,רעטסוש טימ ,לטעטש ץנַאג ַא

 ןפיוא .טנָארפ ןיא לביטש-םידיסח טימ ןוא ,לגנַאמ ןוא ,עּפײנק

 -טסיוא ,רעטסוש ,רעטעדנַאט עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז קרַאמ ןטלַא

 קרַאמ רעיײנ רעד .רעבלעוועג-עשַאק ןוא-גנירעה ,רעלדנעה

 טימ לופ רע זיא גָאט ןקידגָאטסניד ַא ןיא ;סוחי ַא רָאג זיא

 ,סרעביוק ,ןעלסיש ,ּפעט ענעדרע :תורוחס ןוא ןטלעטשעג

 -ערב-ןשקָאל ,קירטש ,ךלַאק ,ןעקנַאש ,ןטעב ,ןטרעפוק ,(ןשיוק)
 ,תורוחס-טינש ,ןטפעשעג-ןבברַאפ ,סנזייאביר ,סרעטלומ ,רעט

 יד ,עװָאדָארגָא יד ףיוא ןעיוב ןדיי .ןטפעשעג-ןייוו ןוא ןּפמָאל

 יד ,סעלַאװ יד ,עקצַאשזַארטס יד ,רעוװעקָארק יד ,רעװעשרַאװ

 קנעב טימ רעזייה עסיורג ןוא ;ענלַארטַאעט יד ,עײלַא עטשרע

 .עיײלַא רעטייווצ רעד ןיא ןעמָארק עסיורג ןוא

 "וצ ,טיובעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןעקירבַאפ יד ןענייז טָא ןוא

 קירבַאפ סגרעבנייו ץוח .רעטעברַא עכעלטסירק רַאפ ןטסניימ

 עשידיי ךס ַא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,סעלַאװ יד ףיוא

 -בַאפ-ריּפַאּפ) לימ סנַאמסָארג .ךעלדיימ עשידיי ןוא רעטעברַא

 : עינראילַאמ סדלעפסוקרַאמ ; ןבענרעד ןטרָאג םענייש ןטימ (קיר

 ךיוא ,קירבַאפ לדָאנ סעדרעוו ןוא ,ענראיילק :עינראשולעּפַאק

 -ליּפש ,דיָאלָאלעצ ערענעלק ךס ַא ןוא ,רעטעברַא עשידיא טימ

 ךס ַא ןטעברַא'ס ואוו ,ךעלקירבַאפ-לגיּפש ןוא לַאטעמ ,גייצ

 .רעדניק עקירעירעדנימ עשידיי

 רעביאנגעק ,סַאג-עקטַאי גָאר ןפיוא ענעצס-ןסַאג ַא זיא טָא

 לָאשטשאק ןופ טנַאװ רעד ייב רעלטעב עדנילב :"האמוט, רעד

 םוחנ :סעידָאלעמ רערוגָאנסַאי ןעדליפ יד ףיוא סיוא ןעּפירקס

 ןדנובעגמורַא ,ּפָאק ןרעביא לגיופ ןכיוה ןטימ .,ןַאמדירפ לקנַאי

 טליּפש ןוא עדַאנָאמיל טפיוקרַאפ -- ,ןַאברוט ןטיור ַא טימ

 רעד ןקעטש ןבָארג ןטימ ,ןָאקאשזד עלעוולעוו ; ?ךַאמצָאה;,

 ץנַאג ןופ גינעק-ןטַאר רעד ןיב ךיא, טרימַאלקעד רַאנ-טָאטש

 ,לצנעט ַא טכַאמ ,לדיל ַא טגניז סָאטײב עלעשרַאה :?דנַאלשטייד

 ןוא :טפױלטנַא ןוא ןשָארג םענעפרָאװעגוצ םעד טּפַאכ ןוא

 טַאמ עינמ ָאטש ַאז; עקנירעטַאק רעד ףיוא טליּפש ןטילש היעש

 ,?ַאלידָאר

 -ַארד יד ןעוו :ןענייז טָאטש ןיא ןשינעעשעג עסיורג יד

 טקעד ןעמ ןעוו :ןָא ןעמוק רענַאלוא יד ןוא קעװַא ןעייג רענוג

 סָאװ ,ןטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןרַאפ קינמָאּפ םעד ףיוא

 ןעוו ןוא ; עקסָאב עקטַאמ רעד וצ טייז רעטייווצ רעד טימ טייטש

 ַא טימ ןענישַאמ רעשעלרעייפ יד ןעיינַאב רעשעלרעייפ יד

 ,םרַאלַא ןשלַאפ

 ןופ ןעמושז ןטימ; ןעוו :ןעײלַא יד ןיא דליבכָאנ ַא זיא טָא

 ?ףקרעיװָאּפ, יד ןליּפש טרעהעג ךיז טָאה סעשזנאבארכ יד

 ןעײלַא עטייוצ ןוא עטשרע יד ןיא םורַא ןריצַאּפש טלָאמעד

 טנעה יד ןיא ןטורציּפש טימ ןלעניש עיולב-לעה ןיא ןריציפָא

 ןענייז ןדיוב יד .םערָא ןרעטנוא ןעמַאד עטרעדוּפעג טימ ןוא

 -שַאק יד ןופ ץכעילב עסייוו יד ,ןּפמָאלצילב טימ ןטכױלַאב

 רעסייוו ַא יו דרע רעד ףיוא טײרּפששעגסיױא זיא רעמיוב-ןענַאט

 טייררש עלעטיה ןסייו ןטימ קינשזָארָאמרַאכַאס רעד :;ךיּפעט

 "האמוט, יד טכייל סנטייוו רעד ןופ ןוא ,"אנעשזָארָאמ רַאכַאס;

 ,קיטשרענָאד םענירג םעד דובכל ךעלטיינק-ליוא רעטנזיוט טימ

 ,ןיקסרָאװַאי ייב : ןעוועג ןענייז ןעגנולייוורַאפ עקידתבש יד
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 ,ךעלדיימטסניד ןעמוקעגנעמַאזצ ךיז ןענייז ,ןעקשטעּפ רעדָא

 :ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןוא ""ןרילַאװַאק; עגנוי ,רענלעז עשידיי

 ,םערָאװ ןעוועג זיא בוטש ןיא .רעדיל עשיסורָאלַאמ ןוא עשידיי

 םענעגנַאגעצ ןופ טעיּפָאטעג ךיז טָאה רעטצנעפ ןפיוא דמַאז יד

 ךעלעקייל ענעריּפַאּפ -- דמַאז ןיא .ןביוש יד ךיוא טסָארפ

 ןעמ .ריּפַאּפ טרילָאק טימ ןטָאשַאב ןוא עטַאװ טימ טליפעגנָא

 רעגרוברעטעּפ יד טימ ךעלעקלַאש ענעדייז יד ןָאטעגסיוא טָאה

 ערעייז ןופ תוישעמ טלייצרעד ןבָאה ךעלדיימ יד ןוא ןשָאלַאק

 רעפרעד ןוא ךעלטעטש ערעייז ןופ ןוא ,םיכודיש ןופ ,םיריבנ

 ןופ רעדניק עמערָא ןעוועג ןענייז סָאד .ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ

 טַאהעג ןבָאה ייז ןעוו ,ךעלדיימ עכלעזַא רעבָא .דמערפ רעד

 ןיק טַאהעג טשינ ןעגנוי עליואוו יד ןבָאה ,ןייגוצניירַא ואוו

 ,"הטילש

 ןוא שַאדרעשט ַא ,עקלָאּפ ַא טצנַאטעג ןעמ טָאה ףוס םוצ

 -- ץנַאט-זגורב ַא

 ,שוק ַא רימ ןופ וטסגנַאלרַאפ רשפא

 . ..טשינ ריד ,ָאי ןרעדנַא ןַא

 רעד ףיוא ןעזעגסיוא "תבש גנוע, רעד טָאה שרעדנַא ץנַאג
 ןּפעלש ייז סָאװ ,תואשמ ערעווש יד ןופ ךיז קידנעורּפָא ,עקנָאל
 ךיוא ךיז ןשַאּפ --- ייז ןופ טרעדנוזעגּפָא .ךָאװ עצנַאג ַא
 ,סעשזַאקשזָארד עשידיי ןופ דרעפ "עשיטַארקָאטסירַא; עכעלטע
 .ןרישזַאסַאּפ עלעדייא ייז ןריפ ךָאװ עצנַאג ַא סָאװ

 עשיריבג-שיטַאבעלַאב ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענייז יַאדוװַא

 ,תבש גנוע רעיײז טעװַארּפעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשידיסח ןוא

 ןשיוצ שימייה טליפעג רָאג ךיז טָאה עלעבייל םייח רעבָא

 םיא .ןכָארקעג טשינ רעטצנעפ עכיוה יד ןיא זיא ןוא ,ענעגייא

 ןעמ עכלעוו טימ ,רעטרעוו עטלגילפַאב יד טלעפעג וליפַא ןבָאה

 ןושל ןייז .סָאמסָאק ןופ ןעלמיה "עטיירב, יד ןיא םורַא טילפ

 יײז רעבָא ,""ןדיי עטסָארּפ; יד ןופ ןושל עטסָארּפ סָאד זיא

 -עג רעד ,דרע ערַאבטכורפ ,עצרַאװש יד ןעוועג סָאד ןענייז

 .ןבעל ןופ טנעמַאדנופ רעטנוז

 :טָאטש יד סיוא ױזַא טעז הנשה שאר

 יד .טקינײרעגּפָא ןענייז קרַאמ ןטלַא ןטימ סַאג עקטַאי יד

 רעקילײה ַא זיא'ס זַא ,ןסייו םורַא רעפרעד יד ןופ םירעיופ
 עשיפרָאד ערעייז טימ טָאטש ןיא טשינ ןעמוק ןוא ןדיי ייב גָלט

 ןעור ףיוה סנטילש היעש ןיא סעקנירעטַאק יד ;ןטקודָאוּפ

 -רַאפ ןענייז סָאג עקישז ןבעל "לזייה, סעצירָאמ ןיא סנדָאל יד

 וצ ןענָאקלַאב יד ןופ ןעקניו טשינ ןלעװ ךעלדיימ יד .טכַאמ

 ענעבירעגסיוא ,עטעװעקַאילבעגּפָא ןיא רענעמ ,רעייגכרוד יד

 רעבייוו יד ;ךעלביטש יד ןיא ןוא להוש ןיא ךיז ןלייא ןטַאלַאכ

 -- ערעטלע יד ,ןעלטייש יד ןיא ןפיילש עקידהנשה שאר ןגָארט

 ןגָארט עײלַא ןוא קרַאמ םעיינ ןופ ןעיורפ יד ,ךעלכיט-ןרעטש

 -יד טימ סעקשַארב ,לרעּפ ,זדלַאה םורַא ןטייק ענעדלָאג עגנַאל

 ..טנעה יד ףיוא ןטעלסַארב ענעדלָאג עטיירב ןוא ןטנעמ

 יד ןופ ,טכיל רעטרעדנוה טימ ןטכױלַאב זיא להוש יד

 יד טימ םיטַאבעלַאב ענייפ יד ,רעסַאװ ןרונש ךיז ןסיג טנעוו

 -נענ ,ןָאביוא םעד ןעמענרַאפ תורטע ענרעבליז ןוא ענעדלָאג

 ןּפעלש סָאװ עכלעזַא דיי עטסָארּפ יד ןציז שילָאּפ םוצ רעט

 -סוש ,רעדיינש ,רעקעב ,רעטעברַא-קירבַאפ ,סנטסַאק ןוא קעז
 ...רעט

 טשינ וליפַא ,בוט םוי ןוא תבש רעבָא זיא קידנעטש טשינ

 ערעטיב ,ערעווש ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןכָאװרעדניא רעקיאור

 סָאד ,ןןרָאי רע70 יד ןיא לָאמניא ערעלָאכ יד .ןרָאי ןוא געט

 .שטיב ריאמ טָאה לָאמ עטשרע סָאד .1894 ןיא לָאמ עטייווצ

 -רַאפ טלָאװעג ,דרעװש ַא טימ ןוא דרעפ ןסייוו ַא ףיוא ,רענ

 זיא לָאמ עטייוצ סָאד ,טָאטש ןופ תומה ךאלמ םעד ןביירט

 ,סרעשזדלעפ ,םירױטקָאד עשידיי טימ לָאטיּפש ַא ןעוועג ןיוש

 ,1889 ןיא תורקי ןוא רעגנוה :רעטסעװש-ןקנַארק עשידיי ַא ןוא

 -נעטש רעד ןוא .םיטַאבעלַאב ערעכייר יד ןופ הקדצ ךס ַא ןוא

 ןיא םָארגָאּפ רעטשרע רעד -- :קילגמוא רעשידיי רעקיד

 טסקַאװ טָאטש יד ,ןעמוקעגרעביא ץלַא זיא'מ רעבָא ,2

 ,ךיז ןרעמרַאפ ןדיי ןוא

 .ןדיי טימ טלעוו ַא ,טָאטש ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג ןדיי ךס ַא

 טימ ןענָאמרעד וצ ייז ןופ םענייק טשינ טלעפרַאפ בייל םייח

 דמושמ ַא, ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,םענייא ץוח) ,טרָאװ טוג ַא

 -סוקרַאמ יו סעטַאט טָאטש יד ןופ קידנביוהנָא .("סיעכהל וצ

 עלעמהרבא ,ןַאמלעה בייל ריאמ ,גרעבסניג ,רעלסייג ,דלעפ

 ,סַאגיז לטיג לדיימ רעמערָא רעד זיב ךימיא ,דלעפיינ ,עדרעבוס

 עליואוו יד ּוליפַא .רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 ןעוו ,ןדיי טקידייטרַאפ ,טלייצרעד בייל םייח יוװ --- ןבָאה ןעגנוי
 ןיע ןייק ןענייז ןבייל םייח ייב ןדיי יד .ןלַאפַאב יז ןענייז םיוג

 ןעמענ "עקיטרַאנגײא; ערעייט טימ עלַא ןוא ,ליפ ױזַא ערה

 רעבָא ךיז ןעניפעג ייז .ןענעכערוצסיוא עלַא ייז רעווש זיא'ס זַא

 רעוװוָאכָאטסנעשט, ךוב ןופ ןעמונעגסיױרַא ,ןעמענ לטעצ ןיא עלַא

 ,טָאטש סבייל םייח ןופ לקיניא טעװעטַארעג ַא סָאװ ,"ןדיי

 ןלעטשוצנעמַאזוצ ימ יד ןעמונעג ךיז טָאה ,שטיווָאקרעב שוטָאמ

 סעלעבייל םייח ךרוד םידָאפ רעטיור ַא יוו ךיז טיצ ךָאד ןוא

 ןגעק ןוא ,טייקכיילגמוא רעלַאיצַאס ןגעק טסעטָארּפ רעד טָאטש

 להוש ןיא הנשה שאר  .ךייר ןוא םערָא טלייטעצ סָאװ ,םוהת
 ענעדלָאג ןוא ענרעבליז יד טימ םיטַאבעלַאב יד ןעמענרַאפ

 -ָאּפ וצ טנענָאנ ןציז ןדיי עטסָארּפ יד ןוא ,ןָאנבױא םעד תורטע

 יד טימ ןעײלַא ןוא קרַאמ םעיינ ןופ ןעיורפ יד ןשיװצ ; שיל

 עקירעדינ יד ןופ רעבייוו יד ןוא זדלַאה ןפיוא ןטייק ענעדלָאג

 ;ךלמה רעטייוו ַא זיא ןעלטייש יד ןיא ךעלפיילש יד טימ ןסַאג

 -סָאבעלַאב עכייר יד ןעמוק בוט-םוי ףיוא ןפיוקנייא קרַאמ ןיא

 .סעקישָאק טימ סענעדיי עמערָא יד ןוא ןטסניד ערעייז טימ סעט

 -עה -- עמערָא יד ,גיור טימ גנירעה-ץלַאמש ןפיוק עכייר יד

 עלעביצ טימ ןקַאה וצ (סעקאצילמ) ךלימ ךס ַא טימ ךעלגניר

 ערעלָאכ רעד תעשב .ןענוװַאד ןכָאנ תבש ףיוא קיסע ןוא

 ,לוטש ןטעבעגסיוא ןַא ףיוא "רעטומ, יד לקירבַאפ ןיא טציז

 סָאװ ,ךעלדיימ יד ןוא ןירטיצ טימ ייט רעהפיוא ןָא ךיז ןיא טסיג

 ,םיהַא ןעמוק ןלעװ ייז זיב ןטרַאו וצ יז טהצע טרָאד ןטעברַא

 טעוו'ס ביוא ןוא ,רעסַאװ טימ קיניישט ַא ןדיזפיוא ייז ןלעוו

 ,קורדסיוא רעד :קיסע ןצונ ייז ןלָאז ,ןירטיצ ןייק ןייז טשינ

 "לזייה; סעצירָאמ ןופ ךעלדיימ יד הנשה שאר טעװ ןעמ, זַא

 טשינ יײיז ןלעװ ןעגנוי עליואוו יד ןוא ןעוועטורציּפש טשינ

 רעכעלשטנעממוא ןגעק יירשעג רעכעלשטנעמ ַא זיא --- "ןגָאלש

 -עפ, יו דליב םעד ןיא .ןבעל ןופ גנודנעש ןוא טעטילַאטורב
 ןייז ףיוא ךיז טעדיוה סָאװ ,טייק רענעדלָאג ַא טימ ץירָאמ רעט

 לקעז-תילט סָאד םערָא ןרעטנוא ףייטש טלַאה ,לכייב ןטעפ

 סַאג רעוועקָארק רעד וצ טרישרַאמ ןוא ,רוזחמ ןסיורג ַא טימ

 ףוס םוצ .קזוח טימ טלעוו ַא טגיל -- "לביטש ןרָאטקַאפ ןיא

 ןבָאה'ס ואוו ,עדײבעג:טסָאּפ רעינ רעד ןופ דליב סָאד טמוק

 רעטצנעפ יד ןופ ,עװטסלַאשטַאנ עשיסור ערעכעה יד טניואוועג



 2059 קיטירק ןוא רוטַארעטיל
 .טמאוסאהוואמהאטאטאסהההווסוטעגאאאהטסופאקאעאגטטט נעדערלענדס עט טעסט

 ,סטרַאצָאמ ,סיקסווָאקיַאשט ןליּפש סָאנַאיּפ יד טרעהעג ןעמ טָאה

 רעשידיי רעמערָא רעד ןופ דניק ַא ןעו .קיזומ סטרעבוש ןוא
 טעשזדנָאלברַאפ לָאמַא ָאד טָאה ,לשמל ,עלעבייל םייח ַא ,סַאג

 ואוו ,טיײקמערָא רעד טימ ןכילגרַאפ סָאד קנַאדעג ןיא טָאה ןוא

 -יצ עקיּפָאק ַא רַאפ ,ךלימ רעיירד ַא רַאפ טפיוקעג טָאה ןעמ
 ייב ןבָאה -- רעקוצ ךעלצעלק ייווצ ןשָארג ַא רַאפ ,עירָאק

 ..ןעקנַאדעג ענדָאמ טקעוװעג ךיז ּפָאק ןיא םיא

 -ָארּפ רעלַאיצָאס רעד טָא ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 -עגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא ,טלעוו רעד ףיוא סױרַא ןפָא זיא טסעט

 ,1905 ןופ גנוגעווַאב-סטייהיירפ רעד ןופ געט יד ןביוה

 ןוא רעסערג טרעװ טָאטש יד .סיורָאפ טייג ןבעל סָאד

 עשילױּפ ַא .גנוטכיילַאב עשירטקעלע ןייא טריפ ןעמ .רענעש

 ךיז ןענעבנג ןטַאי עשידיי ,"ּפָאקנצרַאװש הכלמ, טליּפש עּפורט

 ,טױלּפ ןופ סערַאּפש יד ךרוד ןיײרַא ןקוק רעדָא גינייוועניא ןיירַא

 הרבח רעניילק ַא טימ ןלשנקנייא ןָא טביוה ךולַאטס רעמָאל רעד

 ןופ סעּפורט ןעמוק סע ."למעל ינוק, ליּפש-רעטַאעט עשידיי ַא

 ?אבכוכ רב, ,'תימלוש; ,"שורושחא, ןליּפש סָאװ ,שזדָאל

 סערעטניא רעד ךיז טקעװרעד סע ."ןַאמרעגנוה ןוא ןָאזנצבק;

 ןעגנוצעזרעביא עשידיי טנעייל ןעמ ,רוטַארעטיל רעשידיי רַאפ

 ךיז ןזייווַאב סע :ןרמש טנעייל ןעמ ,ןענַאמָאר רענַאקירעמַא ןופ

 -ַאּפ .םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא רָאטקעּפס יכדרמ ןופ רעכיב

 ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיז ןזייווַאב סע ,?עשטַאילק יד זיא רעלוּפ

 סָאװ ,רעטנעצ-רוטלוק ַא טרעװ וװוָאכָאטסנעשט .ַאלָאז לימע

 .טנגעג רעיבמעלגַאז עקימורַא יד טקריװַאב

 ןרער ענעמוג טימ לטסעק ַא טימ דיי ַא ךיז טזייװַאב סע

 ךָאנרעד .ןעגניז ןרעה סעקיּפָאק יירד רַאפ ןעק ןעמ עכלעוו ןופ

 ןדיי סָאװ ,ןצנוק ענעדיישרַאפ יד טימ ,ךעלייל רעסייוו רעד

 רעד ןופ ןטַאי יד רעבָא ,טסנוקצרַאװש רַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה

 -סיוא רענַאקירעמַא יד ןופ טסואוועג ןיוש ןבָאה סָאג רעשידיי

 "יזַארבָא עווישז, ןוא ןענָאפָאמַארג ןענייז סָאד זַא ,סעבַאג

 ,(רעדליב עגידעבעל)

 ןופ ןוא ווָאקירטעּפ ןופ רעטעברַא ןָא ןעמוק ,1900 רָאי ןיא

 ןעמ .ןסעיּפ עיינ ןוא ןעגנַאזעג עיינ טימ ןעגנערב ןוא שזדָאל

 ןופ טכַארבעגרעבירַא ,רעדיליּפַאש ןוא רעטעברַא ןיוש טגניז

 ןיש טריטעּפער ךולַאטס רעמָאל רעד .עקירעמַא ןוא ןָאדנָאל

 טלָאמעד ,עלעבייל םייח ."ַאטסָאקַא לאירוא, הרבח ןייז טימ
 ,סעיצַארָאקעד יד טלָאמ ,רעלַאמ ַא ןיוש

 ןבָאה רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ואוו ,ךעלקירבַאפ יד ןיא

 ןרעדור וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,גָאט ַא העש ףלעווצ טעברַאעג

 -נײרַא ךיז ןבָאה ,"רעירַאטעלָארּפ; ןוא "יושזרוב , רעטרעוו יד

 ךיז טָאה טימרעד ןעמַאזוצ .רעלײמ-רעטעברַא יד ןיא טּפַאכעג

 -ץרא ןוא לצרעה .רד ,םזינויצ טימ ןרעדור וצ ןביוהעגנָא ךיוא

 "וטס -- דניירפ עיינ ןגָארקעגוצ טָאה הרבח עגנוי יד ,לארשי

 סע .רעזיה עשיטַאבעלַאב יד ןופ ןטנעגילעטניא ןוא ןטנעד

 ךיז טָאה סע ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 .יןרעדור וצ ,סע ןעמ טגָאז יו ,ןיהעגנָא

 .ןביוהעגנָא ןבָאה -- ,רימ ןוא ,עלעבייל םייח טקידנע ָאד

 ףיוא יו .ןברוח ןסיורג ןזיב ןבעל סָאד ןעגנַאגעג זיא ױזַא

 ךיז ןענייז ייז ןדלעה עיינ ןטערטעגסױרַא ןענייז עניב רעד

 רעייז ןעמונרַאפ ןבָאה ערעדנַא ןוא םימי העבש רעביא ןרָאפעצ

 ,טרָא

 -פיוא ןוא גנולקיװטנַא ,ןײטשטנַא ןופ דליב עקיזָאד סָאד

 טעטש ךס ַא ןופ עטכישעג יד ךיוא זיא ,בושי ןשידיי ַא ןופ ילב

 רעד ןעוועג טשינ זיא ץרַאוװש בייל םייח .ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא

 עקידעבעל ַא ןבעגעג זדנוא טָאה רע רעבָא ,רעלטסניק רעסיורג

 טשינ זיא רע .ןדיי טימ טָאטש רעקידעבעל ַא ןופ גנורעדליש

 ןבעגעג זדנוא טָאה רע רעבָא ,רעקירָאטסיה-רוטלוק ןייק ןעוועג

 .עטכישעג-רוטלוק עשידיי לטיּפַאק ַא ןוא דליב שיטסַאלּפ ַא

 ַא זדנוא רַאפ טביילב סָאװ ,חוכ רעמייהעג ַא יו סיוא טעז סע

 קידעבעל סע ןוא טריוורעסנָאק רצוא-סנעבעל םעד טָאה .,דוס

 זדנוא רַאפ ןביילב לָאז סע ידכ ,ןורכז סנשטנעמ ַא ןיא ןטלַאהעג

 טשינ ןעק טנַאה:רעדרעמ ןייק סָאװ ,דליב קידעבעל ַא יװ
 ,ןשיװּפָא

 -יא זדנוא רַאפ טָאה בייל םייח סָאװ ,השורי יד זיא סָאד

 ןטסַארטנָאק עפרַאש ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .טזָאלעגרעב

 זיא רע ןעו טציא .רענגעק ךס ַא ןבעל םייב טַאהעג טָאה ןוא

 ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ,עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ רעמ ןיוש

 זדנוא טָאה רע סָאװ ,טיהעגפיוא זדנוא רַאפ טָאה רע סָאװ

 -ידיי סָאד יװ ;טלייצרעד זדנוא טָאה בייל םייח : טזָאלעגרעביא

 --- ,טָאטש ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןענַאטשטנַא זיא ווָאכָאטסנעשט עש
 .בושי רעלערוטלוק-שידיי ,רעסיורג ַא

 ַאקסווָאכָאמסנעשט הנשוש

 סנגרָאמ וב
 ,טציא וטסכַארטמ סָאװ ,גָאז ,רעטסביל ,ָא
 ?ןצרַאה םענעגייא ןיא טקוקרַאפ
 ,ייוו ױזַא רימ טכַאמ ןטכַארט ןייד
 .ןצרעמש רימ טכַאמ ןגייווש ןייד
 ןײלַא זומ ךיא טָאג ,ָא ? טסגייווש וד
 .ןקעדטנַא דופ םעד ,דוס םעד
 ףיוא טנייש ןוז יד ,טביילברַאפ טכַאנ יד
 .ןקעוו ןגָאלק-ןגרָאמ יד
 ךוב ןייד ןיא ןיוש ןעייל ךיא ? טסגייווש וד
 .ןטכעלש םעד קסּפ םעד ,קסּפ םעד
 ןיינוצ טמוק ןנרָאמ רעדמערפ א
 ..ןטכענ ןופ ףוס ַא טכַאמ ןוא

 אקסװָאכָאטסנַעשט הנשוש

 םערוטש ןיא
 ,רעכיוו 8 םעייוו ןסיורד ןיא
 .טמערוטש ,טנגער ןסיורד ןיא
 ,רעכיז רימ ייג ךיא ,ךיא רָאנ
 .טמערָאעג ריד טימ ,טסעפ ןוא
 ,ןגױצרַאפ ץרַאוװש -- למיה רעד
 ; ןצילב עטיור טימ טפרַאװ ןוא
 ןגיוא ענייד ןיא קוק ךיא
 .ןציש ךימ טסעוו וד : ביולג ןוא
 טרעטיברַאפ טנָאלש רענוד ַא
 ,ןקע-למיה עלַא ןיא
 -- טרעמיצרַאפ טלעוו עצנַאג יד
 .ןקערש ךיז ןָא טשינ ביוה ךיא
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 ןַאמסקילג .וו ר"ד

 ןוא ןציטָאנ

 וו ַא כָאטסנע ש ט

 סעיזנעצער
 (ךוב-רוכזי)

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןדיי רעווָאכָאטסנעשט

 -ער ַא ןופ טעברַאטימ רעד ייב ,רעלהַאמ לאפר ר"ד

 -עפ לאפר ,יקסוואלאבארכ הנקלא ןופ עיגעלָאק עיצקַאד

 :סױרַא ,ןַאמסקילג ףלָאװ ןוא ןַאמפיוק אבא ,ןַאמרעד

 טעטימָאק -ףילער רעװָאכָאטסנעשט דעטיינוי ןופ ןבעגעג

 ,ז"ז 404 ,1947 ,קרָאי-וינ ןיא ירעליזקוא סידייל ןוא

 וװָאכָאטסנעשמט ןברוח ןגעוו רעכיב

 ןבעגעגסיױרַא ,ווָאכָאטסנעשט ןברוח ,.ב ,ןײטשנערָא 1

 -ָאכָאטסנעשט רעד ןופ גנוטלַאורַאפ לַארטנעצ רעד ןופ

 ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעוו

 ,ז"ז 463 ,1948 ,דנַאלשטייד

 -נעעט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעדיװ ,ל רענערב ;2

 ןוא טוטיטסניא רעשירָאטסיה רעשידיי ,ָאטעג רעווָאכָאטס

 ,'זז 177 ,1951 ,עשרַאװ ,ןליוּפ

 ןבעגעגסױרַא ,ןָאכָאטסנעשט ןברוח ,ש ,אגאו

 -נעגרא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןכרוד

 .'זז 225 ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,עניט

 ןדיי רעוװַאכָאטסנעשט

 רימ ןוא ,טרעלקרעד טרעוו ךוב םוצ טרָאװרָאפ םעניא

 טינ "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוכ רעזדנוא זיא ךָאד, זַא ,ןריטיצ

 םלוע:תיב ןפיוא הבצמ ענרענייטש ַא יװ ןרָאװעג טכַארטרַאפ

 רעזדנוא ...םייחה רפס ַא יװ רָאנ ,ווָאכָאטסנעשט ןשידיי ןופ

 רפס רעזדנוא ךיוא זיא "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;, םייחה רפס

 ךָאנ ןפלעה "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט2 ךוב סָאד לָאז . .סוחיה

 " ...טלעװ רעד רעביא טײלסדנַאל ערעזדנוא ןדניברַאפ וצ רעמ

 רעד רָאנ טינ ּפָא ךיז טלגיּפש רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא

 שידיי קיטש ַא ךיוא רָאנ ,ןלוּפ ןיא הליהק רעשידיי ַא ןופ סוחי

 ןייז ןיא רעלהאמ .ר ר"ד טגָאז קיטכיר .ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ ןבעל

 ַא ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עשירָאטסיה עדעי; זַא ךוב םוצ המדקה

 רָאג ןופ וטפיוא ןַא ןוא ןליוּפ ןיא הליהק רעשידיי רעקיטכיוו

 -עטכישעג רעשידיי רעד רַאפ רָאנ טינ גנוטיידַאב רעסיורג

 -ַאנ אליממ ןוא ןשירָאטסיה םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,טפַאשנסיוװ

 רעד רעביא קלָאפ ןשידיי ןופ ןיײזטסואווַאב-רוטלוק ןוא ןלַאנָאיצ

 רעװָאכָאטסנעשט זַא ,קפס ןייק טינ טינרָאג זיא סע ,ָאי ."טלעוו

 רצוא רוטלוק ןלַאנָאיצַאנ םעד טרעכיײרַאב ןבָאה טלעוװ רעד ןיא

 -וינ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט יד .קלָאפ ןשידיי ןופ

 וצ ,עטשרע יד ןופ ענייא רעדָא ,עטשרע יד ןעוועג זיא קרָאי

 יז .טרָאװ ןיא טָאטש-םייה עקידבורחמו בורח יד ןקיביײארַאפ

 עקידנריסלוּפ סָאד זַא קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טלָאװעג טינ טָאה

 ןרעוו טמוטשרַאפ לָאז װוָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל עשידיי עקילָאמַא

 עשידיי סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא .סעדרָאה עשטייד יד ךרוד

 רעד ןעוו ,רעייפ ןוא טולב טימ ןעגנַאגעגנָא זיא ווָאכָאטסנעשט

 ,במאד ַא יו ,בושי םענעסעזעגנייא ןטלַא ןַא ןופ טנעמַאדנופ

 עשטייד יד ןופ קַאה רעד רעטנוא ןלַאפעג ןוא טלקערבעג ךיז טָאה

 ערעדנַא ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא רעװָאכָאטסנעשט ןבָאה ,םינילת

 ,ךיירקנַארפ ןיא ,לארשי ןיא ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש

 ןלייט-טלעוו ערעדנַא ןיא ןוא עילַארטסיױא ןיא ,עניטנעגרַא ןיא

 ןוא טפירש ןיא ןבעלפיוא קירוצ ,ןעיובפיוא קירוצ ןביוהעגנָא

 וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע .טָאטש-םייה רעייז טרָאװ ןיא

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןבעל סָאד קיטיײזלַא ןעמענוצמורַא
 ךיוא ןוא ,ךורבסיוא המחלמ םוצ זיב ןײטשטנַא ריא ןופ הדע

 רימ יו ןוא .אפוג ןברוח ןגעוו טסואווַאב ןעוועג זיא סָאװ סָאד

 ןטסערג םוצ סָאד זיא ,ןפורּפָא עסערּפ יד ןופ ןעז רעטייוו ןלעוו

 -סינויצ יד יו ןעגנוגעווַאב ענעדיישרַאפ םגה ,ןעגנולעג לייט

 ןטנעמעלע עזעיגילער יד ללכב ןוא ,"הדוגא; יד רעדָא ,עשיט

 םעד רַאפ הביס יד) .ךוב םעניא טרָא ןייק ןענופעג טינ ןבָאה

 ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע סָאװ ןעוועג זיא

 זיא ייז ןגעו טנעמוקָאד רעכעלגעמ רעדעי ;ןעגנוגעוװַאב יד

 -עט יד טָאה ךיוא .(ןברוח םעד תעשב ןרָאװעג טעטכינרַאפ

 ןוקית ַא ןענופעג טינ הליהק רעוװָאכָאטסנעשט רעד ןופ טייקיט

 תוביס עקיבלעז יד בילוצ ,קיזייוולייט ,ךיוא סָאד ןוא ךוב םעניא

 -עװַאב יד ןופ לעפסיוא םייב ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענייז סָאװ

 ןיא הליהק רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא) .ןעגנוג

 ןרָאי יד רַאפ ,תורוקמ ענענופעג ףיוא טיובעג ,ווָאכָאטסנעשט

 .(תורוש יד ןופ רעביירש רעד רעטציא טעברַא ,0

 ןופ טלַאהניא רעד טמענ ,ןזיולב עניילק יד ץָארט .,ךָאד ןוא

 ןופ גנולקיװטנַא יד :ןעגנולײטּפָא עקידנגלָאפ יד םורַא ךוב

 רוטלוק :װָאכָאטסנעשט ןופ ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד ;בושי

 -יטסניא עכעלעטפַאשלעזעג :וָאכָאטסנעשט ןיא גנואיצרעד ןוא

 ;ָאכָאטסנעשט ןיא גנוגעוַאב רעטעברַא עשידיי יד ;סעיצוט

 -עמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט :;װָאכָאטסנעשט ןברוח : ןעמָארגָאּפ

 -ץרא ןיא רעװָאכָאטסנעשט ; ןטפַאשנַאמסדנַאל עקידתונכש :; עקיר

 ןיא רעװָאכָאטסנעשט :;עדַאנַאק ןיא רעװָאכָאטסנעשט :;לארשי

 ,זירַאּפ ןיא רעװָאכָאטסנעשט :עניטנעגרא

 רעדליב ןוא תונורכז ןַארַאפ ךוב ןיא ןענייז םעד ץוחַא

 .טימ ןוא עיצקַאדער רעד ןופ סעיפַארגָאיב ,וָאכָאטסנעשט ןופ

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ סעיפַארגָאיב ךיוא יװ ,רעטעברַא

 -ָאטסנעשט, לײטּפָא רעד טמענרַאפ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא .טייל

 ןיא קעװַא ןענייז סָאװ יד ןוא "םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןיא רעוװָאכ

 .ור רעקיבייא רעד

 :ןפורּפָא עסערּפ יד ןרעה רימָאל רעטציא ןוא

 ןיא גָאט; ןיא סיוא טקירד ,א סעלעיעליץנַאלג

 רַאפ גנורעטסייגַאב ןייז ,"טרָאװ ןוא טלעוװ, םולָאק ןייז

 רעקיבלעז רעד ןיא ןוא עבַאגסיוא רעכייר וצ טעמכ רעד

 ?ָאטשינ; רעמ זיא סָאװ ןבעל םעד רַאפ רעצ ןייז טייצ



 205 קיטירק ןוא רוטַארעטיל

 ןיא טביירש (סיװעשַאב .') קחצי יקסוװַאשרַאװ

 רעש ןופ ןיוש זַא ,1948 ,ינוי ןט6 ןופ ,"סטרעוורָאפ,

 טעברַא יד טָאה ןעמ זַא ןקרעמ טכייל ןעמ ןָאק טַאלב

 ץלַא .טכַארּפ ַא שממ ןזיא ךוב סָאד .טסנרע ןעמונעג

 ןַאלּפ ַא טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא קרעוװ סָאד .ןייש זיא

 ןוא עטוג ַא ןײמעגלַא ןיא זיא ךַארּפש יד .רדס ַא טימ

 ןטלָאװ ןטּפַאשנַאמסדנַאל עשידיי עלַא ןעוו .ערָאלק ַא
 טלָאװ ,טעטש ערעייז ןגעוו רעכיב עכלעזַא ןבעגעגסיױרַא

 סָאװ םייה רעטלַא רעד ןופ דליב סיורג ַא ןפַאשעג ךיז

 זיא רעװ, לױײטּפָא רעד .ןכיילג ןייק ךיז וצ טינ טָאה

 שממ ןענייז *שקירעמַא ןיא רעוװָאכָאטסנעשט/;, ןוא "רעוו

 "ןבעל ןשידיי ןופ תורצוא

 ןיא טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי --- ָאוװיי

 תמחמ קרעוו ַא יו ךוב סָאד טנכיײצַאב טָאה קרָאי-וינ

 ,לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגנָא ןופ טייקיטכיוו רעד

 ןט20 ןופ ?טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ; ןיא ,.י ןַאמביל

 -רַאפ ַאזַא ןופ זיא עבַאגסיױוא יד , זַא ,טביירש ,1947 ,ינוי

 סע זַא ,גנוגאוו ןימ ַאזַא ןופ ,תוירחא ןימ ַאזַא ןופ ,םענ

 טמענ סע ןוא טעטילַאקַאל ןופ ץענערג יד רעבירַא טערט

 " ,,.טייקיטכיוװ רעלַאנָאיצַאנ ןופ םערָאפ יד ןָא

 ןופ ?טײלסדנַאל, ןיא טביירש לאפר ר"ד רעלהאמ

 עטכישעג עשידיי רָאי 200 ןופ טסייג רעד, זַא ,1947 ,ינוי

 -ָאטסנעשט יד רַאפ דוביאל טינ טייג טָאטש-םייה רעד ןיא

 טָאטש םייה רענעגיא רעד ןופ עטכישעג יד :רעוװָאכ

 טלעװ רעד רעביא רעװָאכָאטסנעשט יד רַאפ ןרעוו זומ

 -רַאטש ןופ רַאואוורעזער ַא ,גנורעטסײגַאב ןופ לַאװק ַא

 ַא ןיא קלָאפ שידיי ךעלקילג ַא רַאפ ףמַאק ןוא גנוק
 " .,,טלעוװ רעטיירפַאב

 ,1 טסוגיא ןופ "טייהיירפ, רעד ןיא טביירש ,דוד סיטַאמ

 -עיל רעד טעוװ "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב םעד ןיא, ,8

 װָאכָאטסנעשט ןגעװ ייס ןלַאירעטַאמ טימ ללש ַא ןעניפעג ... רענ

 ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןגעוו ייס ןוא

 *...רעדנעל ערעדנַא

 -רעכיב ןשידיי ןופ ךוב-רָאי ןיא טגָאז ,לדוי קרַאמ

 -ַאטנַא יד זַא ,דנַאב רעטסקעז ,ח"שת ,עקירעמַא ןיא טַאר

 -סומ ַא יו ןעניד ןעק ...ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט/, עיגָאל

 " .,,ןטפַאשנַאמסדנַאל ערעדנַא רַאפ רעט

 ןופ ?טײלסדנַאל,; לַאנרושז ןיא טגָאז ,ןימינב ץַאק

 -רַאפ "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב רעד זַאק ,1947 ינוי

 ליפעג קידיירפ ַא םורַא טּפַאכ סע ןוא ,ביול סיורג טניד

 ",,,ךוב ןופ ,ןטייז-ארמג טעמכ ,עסיורג יד ןרעטעלב םייב

 רעמונ ןטנַאמרעד ןביוא ןיא ?טײלסדנַאל, עיצקַאדער
 -ָאטסנעשט; ,ךוב םעד טימ ץלָאטש ןייז טגעמ ריא; טגָאז
 " .,."ףדיי רעוװָאכ

 ןופ "?לַאנרושז-ןגרָאמ, ןיא טגָאז ,ןרהא ןילטייצ

 -ניא טימ םי ַא טגנערב.... ךוב סָאד, ,,1949 ,4 רַאונַאי

 יד ךיוא ןוא ןקורט טינ ,עודיכ זיא םי ַא .עיצַאמרָאפ

 ...הלילח ,ענעקורט ןייק טינ זיא ךוב םעד ןיא עיצַאמרָאפניא

 ןופ עיפַארגָאנָאמ עתמא ןַא -- שדגו אלמ זיא ךוב סָאד

 -יּפע ןַא -- ןוא עיפַארגָאנָאמ ַא .טָאטש רעשידיי ַא

 " ...ציפאט

 .ָאװיי, יד ןופ 27 דנַאב ןיא טגָאז ,בקעי ר"ד יקצאש
 זיא סָאד זַא ,ןרעװ טגָאזעג ףרַאד ןפוא לכב; זַא "רעטעלב
 ללכב ןענייז סָאװ רעכיב רוכזי עטסעב יד ןופ סנייא
 ?,סױרַא

 רימ ןענָאק תוכיא ןיא ןוא תומכ ןיא ףורּפָא ַאזַא טימ
 ןַא ףיוא גנונעפָאה ַא טימ ןוא ,ןסיורג ךיז רעוװָאכָאטסנעשט
 -רַאפ וצ וצ רימ ןטערט להקה תעד םעד ןופ ףורּפָא ןכעלנע
 ןלַאירעטַאמ עינ טימ "וָאכָאטסנעשט; ךוב סָאד ןכעלטנפע
 .טָאטש-םייה רעזדנוא ןגעוו

 ןברוה ןטעוו רעכיב יד

 ןייטשנרָא .ב טָאה ,"װָאכָאטסנעשט ןברוח/, ךוב םעד ןיא 1

 ןשידיי םענופ עפָארטסַאטַאק יד ןרעדליש יצ וואורּפ ַא טכַאמעג

 -וקַא רעשיצַאנ-שטיד רעד רעטנוא ָאכָאטסנעשט ןיא בושי

 ןופ תודע:-תויבג טלמַאזעגפיונוצ הדמתה טימ טָאה רע .עיצַאּפ

 עטשרע יד ןיא ,ךיז ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט

 יבצ ר"ד עז) .דנַאלשטייד ןיא ןענופעג ,המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי

 (403 ןוא 402 ,401 ןטייז ךיוא ,10 טייז ,ןעגנוקרעמַאב סרָאטנאק

 ךיוא יװ ,ןעגנורַאפרעד ןוא תונורכז ערעייז ןופ ךמס ןפיוא ןוא

 רע טָאה ,ןשינעבעלרעביא ענעגייא סרבחמ ןופ ןָאפ ןפיוא

 רבחמ רעד .ךוב םעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד טלעטשעגפיונוצ

 ןגעוו ןטנעמוקָאד עלעיציפָא לָאצ ַא טימ טצונַאב ךיוא ךיז טָאה

 ,טַארטסיגַאמ רעװָאכָאטסנעשט ןוא טַאר-ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט

 ,(402 טייז עז)

 ןופ ךעלטיּפַאק טּפיוה ריפ ןיא טלייטעגנייא זיא ךוב סָאד

 ,ךעלּפעקרעטנוא ייר ַא טָאה ענייא סעדעי עכלעוו

 ןגעוו קינָארכ עצרוק ַא םורַא טמענ לייט רעטשרע רעד

 ךשמ ןיא ןוא המחלמ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא הדע רעשידיי רעד

 וצ זיב ,ףוס םוצ זיב בייהנָא םענופ -- ןרָאי המחלמ יד ןופ

 -געשט ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןבײרשַאב םייב .גנואיירפַאב רעד

 רבחמ רעד טָאה ,ןשטייד יצַאנ יד רעטנוא םוטנדיי רעוװָאכָאטס

 .ןבעל ןקיטלָאמעד םענופ ןטקעּפסַא עלַא ןעמענוצמורַא טימַאב ךיז

 סָאװ ןטייז 500 םורק יד ןופ זַא ,ןגָאז וצ ןייז גונעג טעו סע

 םעד טעמדיױעג טפלעה ַא טעמכ ןענייז ,טלַאהטנַא ךוב סָאד

 טקעּפסַא ןייא ןייק טקוקרַאפ טינ טעמכ טָאה ןײטשנערָא .ב .ןברוח

 ןופ ךשמ ןיא טלקיװטנַא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל-ָאטעג ןופ

 יד ןופ שרַאמנײרַא םעד טרעדליש רע ,ןרָאי עשיגַארט יד

 ,טַארנדיי ןופ ןײטשטנַא סָאד ,קיטנָאמ ןקיטולב םעד ,ןשטייד

 םעד ןיא ןבעל סָאד ,ײצילָאּפ עשידיי יד ,טעברַא גנַאװצ יד

 -עװַאב דנַאטשרעדיװ יד ,ָאטעג םעניילק םעד ןיא ןוא ןסיורג

 -סיוא ןוא סעיצקעלעס עשיגַארט יד בעל רוטלוק סָאד ,גנוג

 ןטנעמָאמ ערעדנַא ךָאנ ןוא "גַאסַאה, ןיא ןבעל סָאד ,ןעגנולדיז

 טנַאסערעטניא ןַא .טגנערבעגסיורַא טָאה ָאטעג ןיא ןבעל סָאד סָאװ

 -רעטעברַאפ םענעפַאשעג ןגעוו גנובײרשַאב יד זיא לטיּפַאק

 םענייש א ןגָארטעגנײרַא טָאה סָאװ עיצוטיטסניא ןַא ,?טַאר
 .ןבעל ָאטעג ןרעטצניפ םעד ןיא טנעמָאמ

 הטילּפה תיראש רעד טימ ןעגנַאגעגטימ זיא רבחמ רעד

 "ןעגרעב ןייק ןוא ַארָאד ןייק ,דלַאװנעכוב ןייק "*גַאסַאה; ןופ

 ַא ןענייז געט עטצעל יד ןופ ןעגנורעדליש יד טָא .ןעזלעב

 -סערַא ןופ עיצַאטרָאּפסנַארט; לטיּפַאק םוצ רעייטשוצ רעקיטכיוו

 טַאהעג טָאה טיוט רעד ואוו ,"ןענָאגַאװ עטכַאמרַאפ ןיא ןטנַאט

 -סנַארט .ַאזַא טכַאמעגטימ בָאה ןײילַא ךיא) .טינש ןכייר ַא



 וו ָא כַאטס נע ש ט 200

 רעד ןופ געט יד ןיא וַאכַאד ןייק םישטנעיװשָא ןופ עיצַאטרָאּפ

 טקידנערַאפ רבחמ רעד .(.ג .וו .1945 ,רַאונַאי טפלעה רעטייווצ

 .ןעזלעב-ןעגרעב ןיא גנואיירפַאב רעד טימ לטיּפַאק סָאד

 םענופ גנוביײרשַאב יד טלַאהטנַא לטיּפַאק עטייווצ סָאד

 ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ןברוחה תיראש רעוװָאכָאטסנעשט

 -עט ןוא עיצַאזינַאגרָא רעייז ,דנַאלשטיײד ןיא ,המחלמ רעד

 סָאװ טעטילַאטיװ יד ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא סע .,ןטייקיט

 טָאה ןײטשנרָא .ןזױועגסױרַא ותעשב ןבָאה ןשטנעמ עּפורג יד

 עטייזרַאפ עטשרע יד ןגעוו דליב ַא ןבעג וצ טלעפרַאפ טינ ךיוא

 װָאכָאטסנעשט ןיא בושי ןשידיי ןטריזינַאגרָא ןַא רַאפ ךעלדנרעק

 .המחלמ רעד ךָאנ

 ןּפיט ןוא ןטלַאטשעג טעמדיוװעג זיא לייט רעטירד רעד

 ןּפיט ןוא ןשטנעמ ךרוד ןעייג ָאד .ווָאכָאטסנעשט ןקילָאמַא ןופ

 ףטכיש עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס עלַא ןופ

 ןורכזל, לײטּפָא םעד טעמדיװעג זיא לטיּפַאק רעטריפ רעד

 ןוא שא םעד ףיא טלעטשעגקעװַא תובצמ ןענייז סָאד ,"חצנ

 ,טײלסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט לָאצ ַא ןופ ביוטש

 רימ יוװ ןוא ,ךוב םענופ טלַאהניא רעד ,רוציקב ,זיא סָאד

 רַאפ גנונעקרענַא רבחמ רעד טנידרַאפ טנָאמרעד ןביוא ןבָאה

 -רעטנוא םעד ןגעוו ,טעברַא ןַא ןלעטשוצנעמַאזוצ וואורּפ ןייז

 ןעמ ןעוו ,לכה-רתיל .ןלױּפ ןיא הליהק רעשידיי ַא ןופ גנַאג

 -עלע ןוויטקעיבוס ,ןקידנרינימָאד םעד טכַארטַאבנָא ןיא טמענ

 ןעועג טעברַא ןוא ימ יד זיא ,תורוקמ סנײײטשנרָא ןופ טנעמ

 .עטלּפָאט ַא

 -סיוא טנעקעג רבחמ ןופ ןבָאה ןטייקכעלטקניּפמוא עסיוועג
 ךס ַא .ןרָאי עקיד'המחלמ'רַאפ יד ןגעוו טרפב ,ןרעוו ןטימעג
 עקיזָאד יד לייוו ,טרעוו ןשירָאטסיה רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ןטקַאפ
 ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ,טייצ-ןשיוצ רעד ןיא ,ןענייז ןטקַאפ
 ןעוועג טשינ ןענײײטשנרָא רַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןופ טכיל
 .ךעלגנעגוצ

 ןענעכערוצסיוא טשינ רימ טביולרעד טרָא ןיא קחוד רעד

 -ערגַאב רָאנ ךיז ןלעװ רימ ,ןטקַאפ ענױזַא ייר עצנַאג ַא תויטרּפב

 :עכעלטע וצ ןצענ

 רעד ןענַאטשטנַא זיא סע ױזַא יוו גנוביײרשַאב סנײטשנרָא
 ןקיבלעז ןגעוו ןעגנובײרשַאב ךרוד טכַאװשעגּפָא טרעוו טַארנדיי
 רעד זַא ,קיטכיר טשינ ךיוא זיא סע .ךוב סרענערב .ל ןיא ןינע
 רעד ךרוד ןרָאװעג טרינימָאנ זיא וָאכָאטסנעשט ןיא טַארנדיי
 .(62 טייז) ָאּפַאטסעג

 -ָאכָאטסנעשט רעד ךיוא ןוא ,טַארנדי רעדעי זיא יאדוװַא
 רעבָא .םינילת-ָאּפַאטשעג יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ,רעוו
 .ןַאמטּפױה-טַאטש םעד רעטנוא ןעוועג רע זיא וויטַארטסינימדַא
 .גנושרָאפסיוא עקידתודוסי ַא טגנַאלרַאפ טַארנדיי לטיּפַאק סָאד

 -דנַאש ַא יו דוד-ןגמ םעד ןָא ןיײיטשנרָא טפור 67 טייז ףיוא
 ןסיוו וצ קיטכיוו רעייז ןעוועג ךיוא טלָאװ סע ?סָאװרַאפ ,ןכייצ
 רימ .(68-67 ןטייז) 1940 ,רעבמעטּפעס ןיא ןטסערַא יד ןגעוו
 .םירבחמ ערעדנַא ןייק ייב טקַאפ ןקיזָאד םעד טשינ ןעניפעג
 גנובײרשַאב סָאגַאװ .ש טימ תוכייש ַא ןבָאה לָאז סָאד זַא ,ןדייס
 .1940 ,רעמוז ןיא ןטַאקָאװדַא עשידיי ןופ טסערַא םעד ןגעוו
 -ַאב סנייטשנרָא ךיוא זיא רָאלק טשינ .(100 ,99 טייז ,ַאגַאוװ)

 רעד .ָאטעג עסיורג יד ןפַאש ןופ טייצ רעד ןגעוו גנוביירש
 -- ןתמא ןיא .84 ןוא 68 ןטייז ףיוא טנָאמרעד טרעװ טקַאפ

 ןיא טַאטסַאטָאפ ַא ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא סָאד ןוא

 -עג ןעפַאשעג זיא ָאטעג יד זַא -- 20-21 טייז ,ךוב סרענערב

 וצ ךיוא זיא קיטכיו .1940 טשינ ןוא ,1941 ,לירּפַא ןרָאװ

 רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ ןדיי רַאפ טָאברַאפ רעד זַא ,ןריגערָאק

 ָאטעג ןופ ןײטשטנַא ןטימ טריפעגנייא ןרָאװעג טשינ זיא ןַאב

 יו ,1940 בױהנָא רָאנ --- (11 טייז) טביײרשַאב ןײטשנרָא יו ---

 ןקילָאמַא ןוכ גנונעדרָארַאפ רעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעוו סע

 רעצנַאג רעד רַאפ ,ש"מי ,קנַארפ .ה רָאטַאנרעבוג לַארענעג

 ,(38 טייז ,ַאגַאװ) עינרעבוג לַארענעג

 -ונָאמ םוצ לגיצ ַא ךָאנ ךוב סנייטשנערָא זיא לכה ךס ןיא

 עשידיי סָאד ןעוועג זיא סע יוװ ,"לארשיב םאו ריע; ןַא רַאפ טנעמ

 .ווָאכָאטסנעשט

 זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעד וצ גַארטײב רעקיטכיוװ ַא 2

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןברוח םעד ןגעוו טציא זיב ןענישרעד

 ךוב סרענערב .ל זיא ,1945-1939 ןרָאי המחלמ יד ןיא ,הליהק

 זיא סע .יָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעדיװ;

 ךעלגנעגוצ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ תורוקמ טימ טריטנעמוקָאד

 -נעשט ןופ םוקמוא םעד ןגעוו רעכיב ןופ םירבחמ ערעדנַא רַאפ

 טצונעגסיוא טָאה רבחמ רעד עכלעוו ןוא םוטנדיי רעװָאכָאטס

 -ַאב לַאירעטַאמ רעשיפַארגָאילביב רעכייר רעד .קירעהעג יוװ

 ןענייז סָאװ טַארנדיי ןופ רעכיב עשיטסיטַאטס יד ןופ טייטש

 ןופ ןטנעמוקָאד עלעיציפָא ןופ ;עיצַאמרָאפניא ןופ רצוא ןַא

 ; ןַאמטּפױה-טַאטש םעד ןופ ןוא ָאּפַאטסעג רעד ןופ ,ײצילָאּפ רעד

 -רעד יד ןשיװצ עיצנעדנָאּפסערָאק רעטסקינייװעניא רעד ןופ

 ןשיוצ שיוטסיוא-ווירב םענופ ךיוא יוװ ,ןטמַא עשטייד עטנָאמ

 -טָאטש רעוויטַארטסינימדַא רעשטייד רעד ןוא טַארנדיי םעד

 עשטייד ערעדנַא ןוא ײצילָאּפ ,ָאּפַאטסעג רעד טימ ,גנוטלַאוװרַאפ

 -סיוא ןייז וצ רבחמ רעד טינ טרידנעטערּפ ןגעווטסעדנופ .ןטמַא

 ןרָאי עשיגַארט יד ןגעוו דליב ץנַאג ַא ןבעג וצ ידכ ,קידנּפעש

 זיא רַאפרעד .ןייז טינ ןָאק ןוא ןַארַאפ טינ ללכב זיא ךַאז ַאזַא

 .רָאפ סָאד, זַא גַאלרַאפ םענופ גנורעלקרעד יד קיטכיר ךיוא

 קידנעטשלופ ַא ןייז וצ (טינ טרידנעטערּפ) ךוב עטגיילעג

 טלעטש (רעבָא) רַאפרעד ,עידוטש עכעלטפַאשנסיװ-גנערטש

 -רעטַאמ עלופטרעוו ןוא עקיטכיוו ַא רָאפ ךיז טימ ךוב סרענערב

 -ַאב עטכַאמעג יד ץָארט ,טייז רעדנַא רעד ןופ ."גנולמַאז ןלַאי

 -ירק ןופ ללכ םעד רעטנוא רעטנורַא ךוב סָאד טלַאפ ,ןשינערָאיװ

 .תורוש עקידרעטייו יד ןיא ביירש ךיא עכלעוו ןגעוו קיט

 םורַא ןעמענ סָאװ ךעלטיּפַאק ןצכַא טלַאהטנַא ךוב סָאד

 בייהנָא עמַאס ןופ ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ עיגָאלָאריטרַאמ יד
 װָאכָאטסנעשט ןעוו גָאט םוצ זיב ,1929 ,1 רעבמעטּפעס ,המחלמ
 ןט17-16 םעד ,ןעײמרַא עשיסור יד ךרוד ןרָאװעג טיירפַאב זיא
 ,1945 ,רַאונַאי

 גָאט ןופ ןשינעעשעג יד טלַאהטנַא לטיּפַאק עטשרע סָאד
 עקיזָאד יד .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא טָאטש יד ןעוו

 -ערברַאפ סָאד ,"קיטנָאמ ןקיטולב, םעד םורַא ןעמענ ןשינעעשעג
 תופידר ןוא תושיגנ יד ,לוש רעטלַא רעד ןוא ,רעיינ רעד ןופ ןענ
 ןובשח ןפיוא ןייגליואוו טזָאלעג ךיז טָאה שטייד רעדעי סָאװ

 םעד ןופ גָאזנָא ןַא ןשינעעשעג יד ןביג ללכב ןוא ,דיי ןופ
 .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ ןטרַאװרעד וצ טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ

 ,םעד ןגעוו רבחמ רעד טלייצרעד לטיּפַאק ןטייווצ םעד ןיא

 -פיוא ענייז ןגעוו ,טַארנדיי רעד ןענַאטשטנַא זיא סע ױזַא יו
 ַא זיא לטיּפַאק רעקיזָאד רעד .סעיצנעטעּפמָאק ןוא סעבַאג
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 ןוא ןטַארנדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו

 יד ןופ ןבעל ןיא לָאר רעייז וצ ךיוא יװ ,ןטייקיטעט ערעייז

 -וקַא רעשטייד רעד רעטנוא ןרָאי יד ןיא ,סָאטעג יד ןיא ןדיי

 עשיטסיטַאטס ףיוא רקיעב טריזַאב זיא לטיּפַאק סָאד .עיצַאּפ

 ןופ ןטכירַאב יד ףיוא ,2 ןוא 2 ,1 דנַאב ,טַארנדיי ןופ רעכיב

 רעװָאכָאטסנעשט ןופ תודע-תויבג ףיוא ןוא ןַאמטּפױה-טַאטש

 ןגעוו ןלייצרעד וצ טינ ךיוא טסעגרַאפ רבחמ רעד .םיבשות

 ,טַארנדיי ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ תועד יקולח עטסקינייוועניא

 טרינגיזער ןבָאה רעדילגטימ עכעלטע זַא ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ

 טָאה טַארנדיי רעד; זַא טנעקרענַא רענערב .ןטמַא ערעייז ןופ

 ןופ ןבעל ןכעלרעניא ןטימ זיולב טינ ןעמענרַאפ טזומעג ךיז

 -ַאב ןוא ןעגנורעדָאפ עלַא טריפעגסיוא טָאה רע רָאנ ,ָאטעג

 יװ ,ןענַאגרָא עויטַארטסינימדַא עשטייד יד ןופ ןעגנולעטש

 רעד ןיא .(14 טייז) ,"טמַא ןשטייד ןרעדנַא ןדעי ןופ ךיוא

 טַארנדי רעד זַא ,רבחמ רעד זדנוא טזייוו טייצ רעקיבלעז

 יד ןריפסיוא ןיא עיצנעטעּפמָאק ןייז ןטירשעגרעביא טייוו טָאה

 -עג ןפואה הזב ןוא ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנונעדרָארַאפ עשטייד

 ןוא 18 ,17 ,15 ןטייז) .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ ןדָאש םוצ טקריוװ

 .(ערעדנַא

 -רָאפניא טימ ללש ַא זדנוא טגנערב לטיּפַאק עטירד סָאד

 ןויטָאמ יד ןוא ָאטעג םענופ ןײטשטנַא םעד ןגעוו עיצַאמ

 ןיא ןדיי יד ןסילשּפָא סָאד .גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד ןופ

 רעד ןופ ייז ןרילָאזיא סָאד ןוא ,רעטרעניואוו ערעדנוזַאב

 טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי-טינ רעקימורַא

 ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ סעצָארּפ גנוטכינרַאפ-בלעז םעד ןלייאוצוצ

 עכעלגערטרעדמוא ןפַאש ךרוד ןוא רעגנוה ךרוד ,ןטייקנַארק ךרוד

 זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .טייז ןייא ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 טלמַאזעגפיונוצ ןדיי עלַא ןבָאה וצ ןעוועג ןַאלּפ רעשטייד רעד

 -טצעל םייב עסַאמ יד ןשרעהַאב ןענָאק וצ ידכ ,טרָא ןייא ףיוא

 רעװָאכָאטסנעשט יד לייו .גנוטכינרַאפ ןופ ּפַאטע ןקיטליג

 עטזיירעגוצ ךס ַא טַאהעג יז טָאה ,ענעפָא ןַא ןעוועג זיא ָאטעג

 סָאװ ןדיי יד ןופ ךיוא ןוא ,ןלױּפ ןיא טעטש ענעדיישרַאפ ןופ

 עכלעוו ,ןלױּפ ןופ ןלייט יד ןופ טלדיזעגסיוא ןרָאװעג ןענייז

 -טנַא לטיּפַאק סָאד .ךייר ןשטייד םעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענייז

 ןעזרַאפ זיא ןוא ןלַאירעטַאמ עכעלטנפערַאפ טינ טציא זיב טלַאה

 .ןעגנונעדרָארַאפ עלעיציפָא ןופ ןטַאטסָאטָאפ טימ

 ּפַאטע ןטשרע םעד םורַא טמענ טעברַא גנַאװצ לטיּפַאק סָאד
 ןענייז ייז ןעוו ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןדייל יד ןופ
 ןוא ,שטייד ןדעי ןופ ריקליוו רעד .טעברַא וצ ןרָאװעג טּפַאכעג
 טָאה ,ץוש ןוא טכער םוש ןָא זיא דיי רעד זַא טייקרעכיז ןייז
 יד סָאװ ןשטנעמ ףיוא געיעג םעד וצ טייקידתוירזכא ןבעגעגוצ
 רעד וצ ןּפַאכ ןופ הרצ רעד וצ .טנדרָאעגניײא ךיז ןבָאה ןשטייד
 זַא ןשטייד יד ןופ גנורעדָאפ יד ןעמוקעגוצ ךיוא זיא טעברַא
 יד רַאפ תוחוכ טעברַא ןלעטשוצ ןלָאז ןדיי רעװָאכָאטסנעשט
 רעטרע-סטבערַא ןוא ווָאנַאשעצ ,וואורישּפ ןיא ןרעגַאל-סטעברַא
 סױרַא טַארנדיי רעד טזייוו טרּפ םעד ןיא ךיוא .טָאטש רעד םורַא
 יד רַאפ סָאמ ערעדנַא ןַא ןוא ןסַאמ עמערָא יד רַאפ סָאמ ןייא
 .ערעכייר

 שיטע ןוא שילַארָאמ ןלַאפ סָאד ,שטנעמ ןופ הדירי יד

 לווייט םוצ ךיז ןפיוקרַאפ סָאד ,היתחת לואש ןופ םוהת םוצ זיב

 ,לעפ רענעגייא רעד ןופ טייקרעכיז רעשירָאזװליא רעד רַאפ

 רענערב .?יײצילָאּפ עשידיי יד, לטיּפַאק ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש

 ךיז טָאה; ,ןעמַאנסױא עניילק טימ ,זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק

 -ַאב עקידקזוח רעטעּפש ןוא עקיטליגכיילג עקידרעירפ יד ...

 -ַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןטנַאיצילָאּפ יד וצ ןדיי יד ןופ גנואיצ

 רעטעּפש .,(37 טייז) ."גנוטכַארַאפ ןוא האנש רענעּפָא ןופ גנואיצ

 רענערב טביירש ,ָאטעג ןסיורג םענופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ

 ןופ טכענק עתמא ןרָאװעג (ןענייז) ייז, זַא ,ײצילָאּפ רעד ןגעוו

 ךָאנ טנזױט עכעלטע יד וופ ןובשח ןפיוא ײצילָאּפ-ץוש רעד

 ,(38 טייז) ."ןדיי ענעבילבעגנבעל

 עשימָאנָאקע יד, לטיּפַאק סָאד ןיא רָאג זיב קירעיורט
 טינ טייו םגה ,לטיּפַאק סָאד ,"ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל
 םעד ןגעוו קילברעביא ןקידרוציק ַא ךָאד טיג ,קידנּפעשסיױא
 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןא ןדיי יד ןופ ןברוח ןשימָאנָאקע
 וצ העש ןופ טיורב לקיטש ןגעוװ לגנַארעג ,טיונ עמערטסקע
 ןוא קידסוסקול ַא ןוא ,טייז ןייא ןופ ןייּפ ןוא רעגנוה ,העש
 -סקע עדייב יד רעביא ןוא .טייז רעדנַא רעד ןופ ןבעל ךייר ַא
 ןּפַארטַאס עשטייד יד ןופ רָארעט רעד טשרעהעג טָאה ןעמערט
 -געמ עלעסיב סָאד רעמ ךָאנ ןצענערגַאב וצ רעטיר-ביור ןוא
 הנויח עמערָא ןַא ןבעג טנָאקעג לעוטנעווע ןבָאה סָאװ ןטייקכעל
 ,ןשטנעמ ןשידיי ַא וצ

 ןבעל םענופ טייקרעטצניפ רעד ןיא לַארטש רעקיטכיל ַא

 ףליה רעלַאיצָאס ןופ ןטייקיטעט יד ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא

 טינ יד ןרעדניל טוװאורּפעג טָאה עטשרע יד .,רוטלוק ןוא

 -ןשטנעמ רעקיטייזנגעק רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,ןשטנעמ ןופ

 -ַארָאמעד יד ןרָאװעג טנטָאשרַאפ לייט םוצ שטָאכ ןיא ףליה

 טייקיטעט רוטלוק יד .ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,עיצַאזיל

 יד ,ןעגנוקינייּפ ןוא ןקיטיוו עקיטסיײג יד טרעדנילעג טָאה

 ןוא עיצַאמרָאפניא ןיא ךייר ןענייז ךעלטיּפַאק ייווצ עקיזָאד

 יד ןיא רוטלוק לטיּפַאק םוצ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא ןענייז

 ,דנַאלשטיײיד יצַאנ רעטנוא ןליוּפ ןיא סָאטעג

 -רעטנוא רעד ןגעװ ןענייז ןעלטיּפַאק עקידרעטייו יד

 ןשינטלעהרַאפ עשיפַארגָאמעד ,ָאטעג ןיא טייקיטעט רעשידרע

 -ַאטס ףיוא טיובעג זיא עטייווצ סָאד .,עיצַאדיװקיל ברע ןוא

 טעברַא יד .ןטנעמוקָאד המודכו ןעמַארגַאיד ,ןרעפיצ עשיטסיט

 ,רעקירָאטסיה ןקידנעמוק ןרַאפ עכעלצונ ןוא עקיטכיוו ַא זיא

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיפארגאמעד יד ןביירש טעװ סָאװ

 -ַאק סָאד .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןליוּפ ןיא גנורעק

 "וצ טלָאװ זַא ,זײװַאב ַא זיא גנוגעווַאב עשידרערעטנוא לטיּפ

 ןדיי ןופ גנוגעװַאב-ספמַאק עטריזינַאגרָא ןַא ןעמוקעג דנַאטש

 ןשילױּפ ןופ ףוס רעד רשפא טלָאװ ,טייצ ןיא ,ָאטעג ןדעי ןיא

 יאדװַא .קידתוירזכא ןוא שיגַארט ױזַא ןעועג טינ םוטנדיי

 ןשידי םעד ןעוװעג חצנמ ןישַאמידרָאמ עשטייד יד טלָאװ

 ןטַאטלוזער עריא ןוא קיטילָאּפ טָארסיױוא יד רעבָא ,דנַאטשרעדײװ

 ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא סע יװ טכייל ױזַא ןעגנַאגעגנָא טינ טלָאװ

 ,.רענעלק ןעוועג ענעמוקעגמוא לָאצ יד טלָאװ אליממ

 "ברע, ןופ יד ןענייז ךוב ןיא ןעלטיּפַאק עטסשיגַארט יד

 ןבָאה טָאטש ןיא ןדיי יד ."?עיצַאדיװקיל רעסיורג; רעד ןופ ןוא

 ןעלטימ עלַא טימ .ךיז טרעטנעענרעד ףוס רעייז זַא טליפעג

 תוחּפה לכל רעדָא ,ףוס םענופ ןפיולטנַא טוװאורּפעג רעדעי טָאה

 טכַארַאפ ןוא ,"םזיניצ, רעשטייד .רעטעּפש ףיוא םיא ןגיײלּפָא

 םעד ןגָארקעג טָאה ,שטייד ןעוועג טינ זיא סָאװ םעלַא ןופ

 יד ןופ טָארסיױא ןקיטליג-טצעל ןופ סעיצקַא יד ןיא קורדסיוא

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טרַאנעגּפָא טָאה שטייד רעד .סָאטעג
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 -קרעמפיוא יד ןדנעװאוצּפָא ידכ ,ןגָאזוצ עשלַאפ יילרעלכ טימ

 -רעד סָאד .ךיז טימ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,טיוט םענופ טײקמַאז

 .עעדיא ןַא ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ןרָאװעג זיא ןשטנעמ ןדרָאמ

 טרָא רעמ ךעלטיּפַאק עקיזָאד יד רַאפ טעמדיוועג טָאה רענערב

 לכה ךס ַא טכַאמעג ,ליוו ןעמ ביוא ,טָאה רע .ערעדנַא יד רַאפ יוװ

 עיצַאדיװקיל רעד וצ זיב המחלמ בייהנָא ןופ ןרָאי יד ןופ

 רעסיורג ַא ןופ טקַא רעטצעלירַאפ רעד .ָאטעג ןסיורג םענופ

 .ךעלטיּפַאק ייווצ יד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש עידעגַארט

 טלגיּפש וָאכָאטסנעשט ןברוח םענופ טקַא רעטצעל רעד

 רעקיזָאד רעד .גַאסַאה ןיא ןוא ָאטעג םעניילק םעד ןיא ּפָא ךיז

 ,1942 ,רעבָאטקַָא-רעבמעטּפעס ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טקַא

 רעד ןופ ךשמה ַא יװ זיא ,1945 ,רַאונַאי ןיא טקידנעעג ךיז ןוא

 ןגעו ןוא ןעלטימ עלַא טימ .עיצקַא עיצַאדיװקיל רעסיורג

 ןשטייד םעד ןזייו שטָאכ טלָאװעג ךייר עקידנלַאפעצ סָאד טָאה

 דיי ןופ דרָאמסיױא םעד -- זיא סָאד ןוא ,ןוחצנ ןייא קלָאפ

 טָאה ,וָאכָאטסנעשט ןיא יו טקנוּפ ,ןלוּפ ןיא ָאטעג ןדעי ןיא

 ןדיי ןופ ךעלטשער יד טנערבעג ןוא טעדרָאמעג שטייד רעד

 ןכיירגרעד וצ ידכ ,סעיצַאדיװקיל יד ךָאנ ןבילבעג ןענייז סָאװ

 .ןוחצנ ןטגָאזעגוצ םעד

 ,רעקידנעטשלופ ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא ,ןוחצנ-דרָאמ רעד

 רעטנזיוט ןענייז ןובשח ןטצעל םעד ןיא לייוו ,רעסיורג ַא ,םגה

 רעגַאל-"גַאסַאה; רעװָאכָאטסנעשט ןיא .ןרָאװעג טעװעטַארעג ןדיי

 ךיוא ױזַא ,תושפנ טרעדנוה 52 ךרעל טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 סָאד ןטלַאהפיוא ןיא קלח ןסיורג ַא ןוא .ןרעגַאל ערעדנַא ןיא

 -רעטנוא יד טַאהעג טָאה ,גַאסַאה ןיא ענעגנַאפעג יד ןופ טימעג

 ךעלטיּפַאק יד ןיא טביײרשַאב רענערב סָאװ ,גנוגעווַאב עשידרע

 לטיּפַאק ןיא ןוא ?ָאטעג םעניילק ןיא גנוגעוװַאב דנַאטשרעדיוװ;

 רעלָאּפצעינַאק יד ןיא ןוא גַאסַאה ןיא טעברַא עשידרערעטנוא ;

 ."רעדלצוו

 יד טליפעג טָאה רענערב .ךוב םענופ טלַאהניא רעד ןאכ דע

 רעקיזָאד רעד טימ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ תוירחא

 ןדיימסיוא ןענָאק טינ טעוװ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע .טעברַא

 םיא טָאה ןייזטסואווַאב רעד עקַאט ןוא .,עוויטקעיבוס סָאד

 םעד ןרינימָאד ןזָאל וצ טינ ןענָאמרעד קידנעטש טפרַאדעג

 ףיא ךוב ןופ רעטרע עסיוועג ןיא טנעמעלע ןוויטקעיבוס

 : ןזייוװאוצנָא קיטיונ זיא סע עכלעוו

 -ָאקוצ ךיוא זיא םעד ץוח, רענערב טגָאז ,15 טייז ףיוא

 בירנייו לאומש ,(.ג .וװ ,טַארנדי םעד וצ) ןרָאװעג טריטּפָא

 ףיוא "...ָאּפַאטסעג ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,(רחוס)

 ןגָארטסױרַא ןיא ךמוס רענערב ךיז זיא רוקמ  ַארַאפ סָאװ

 סרבחמ םעד ןעמעננָא לָאז ןעמ זַא וליפַא ביוא .לייטרוא ןייז

 יד ןיא טשרע ןלעטשטסעפ טנָאקעג סָאד ןעמ טָאה .,גנוניימ

 .בייהנָא עמַאס ןיא טינ ןוא המחלמ רעד ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש

 םעד ןבעגנָא רענערב ףרַאד ןזיײװַאב ןַארַאפ ןענייז סע ביוא
 ,רוקמ

 ןוא טַארנדיי ןשיװצ, רענערב טביירש ,49 טייז ףיוא
 זיב טײצ:עיצַאּפװקָא רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא זיא "זאט;

 רעטשרע רעד .תיב םולש ןייק ןעוועג טינ גנולדיזסיוא רעד

 .1939 ,רעבמעצעד ןיא ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא ךוסכס רענעפָא
 ָאּפַאטסעג יד זַא ,טריריּפסניא ןבָאה טַארנדיי ןופ רעדילגטימ

 ןזייווַאב וצ ידכ ."זאט, םעד טימ ןריסערעטניארַאפ ךיז לָאז
 יד .רוקמ ַא ןעגנערב טפרַאדעג רענערב טָאה 'םיכוסכס יד

 דוסי רעכַאװש וצ ַא ןענייז לטיּפַאק םענופ ןלייט עקידרעטייוו

 .ןעגנוקידלושַאב סרענערב רַאפ

 רעדילגטימ ייוצ ןוא; רענערב טביירש ,80 טייז ףיוא

 ייב ןריטסיסַא עכלעוו ,דנַאלרוק ןוא יקסניּפָאק ,טַארנדיי ןופ

 טקַאפ ןיא ןײגנײרַא טינ רעטציא ןליוו רימ ."עיצקעלעס רעד

 עטנַאמרעד ייוצ יד סעיציזָאּפ עכעלטפַאשלעזעג ַארַאפ סָאװ

 רעטייווצ רעד רַאפ ץוביק ןשידיי םעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי

 רעדילגטימ יוװ ,ןעוועג זיא לָאר רעייז סָאװ ןוא ,המחלמ-טלעוו

 -עג יד ןקוקרַאפ טינ רימ ןליוו טייז רעדנַא רעד ןופ .טַארנדיי ןופ

 ןופ רעדילגטימ עכלעוו ןופ ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא ענעּפַאש

 -יא ייז טָאה ןעמ סָאװ טקַאפ רעד .ןרָאװעג עּפשומ ןענייז טַארנדיי

 ,דוסי ןקידנרעיוד םוש ןָא ,עקיטשינ ַא םגה ,טכַאמ ַא ןבעגעגרעב

 ןשטייד יד ןופ עקיגנעהּפָא ןַא ןוא עשירָאזוליא ןַא טכַאמ ַא

 ןופ גנַאגוצ ןוא ןטכַארט ןופ ןפוא םעד טרעדנעעג ךָאד טָאה

 ,ךיז טעב ָאד .שטנעמ וצ שטנעמ ןופ רעדילגטימ-טַארנדיי יד

 :רעטרעוו יד ןופ גנורעלקפיוא ןַא ןוא גנוצנַאגרעד ַא רעבָא

 ןעוועג טלָאװ גנורעלקרעד ַאזַא ."עיצקעלעס רעד ייב ןריטסיסַא;

 ,ןטַארנדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו רעייז ַא

 "ףרעדנַאפ טרָאװ םוצ ךיז טרעדָאפ גנוצנַאגרעד עכעלנע ןַא

 ףיוא ,26 הרעה ייב "סעיצקעלעס, טרָאוװ םוצ ןוא ,17 טייז ףיוא

 :רעטרעוו יד ןופ גנורעסעבסיוא ןַא ךיוא ךיז טעב סע .18 טייז

 ןוא ,99 טייז ףיוא ,? ...ןטרַאהנעגעד ןופ םיברוקמ עשידייג

 ,106 טייז ףיוא ,עיצַארעּפָא עשימסָאק, טרָאװ םוצ גנורעלקרעד ַא

 ךיז ןרזחרעביא ןטקַאפ עסיוועג זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ

 ,129 ןוא 105 ףיוא ,58 ןוא 56 ןטייז ףיוא לשמל ,ךוב ןיא

 ןטלדנַאהַאב םוצ טייקידתוכייש םוש ןָא ,128 ןוא 104 ףיוא

 "טייקיטעט עשידרערעטנוא; יד טָאה .,יתעד יפל .םעלבָארּפ

 רעד .ךעלטיּפַאק יירד ןיא טלייטעגנייא ןייז טפרַאדעג טינ

 יד ןוא ,.ןרעוו ןטלַאהעגנָא טנַאקעג טָאה רדס רעשיגָאלָאנָארכ

 עצנַאג יד ןעוו ,רעטלוב ןעמוקעגסױרַא ןטלָאװ ןשינעעשעג

 ַא ךיוא טָאה סָאד .לטיּפַאק ןייא ןיא ךיז טניפעג גנוגעוװַאב

 רענערב .19423 ,רַאונַאי ןט4 ןופ גָאט ןשיגַארט םוצ תוכייש

 : ןדָאזיּפע ייווצ ןיא גָאט םעד ןופ ןשינעעשעג יד טלייטעצ טָאה

 גנוגעווַאב דנַאטשרעדיװ, לטיּפַאק ןיא ,118 טייז ףיוא לָאמ ןייא

 97 ,96 ןטייז ףיוא לָאמ עטייווצ סָאד ןוא ,?ָאטעג םעניילק ןיא

 ?ָאטעג עניילק סָאד, לטיּפַאק ןיא ,98 ןוא

 ףיא .עטַאד ַא ןריגערָאק וצ קיטכיו ךיוא זיא סע

 ,1941 ,לירּפַא ןטס30 םעד;/ זַא ,רענערב טביירש ,60 טייז

 -סױרַא עירעמרַאדנַאשז ןוא ָאּפַאטסעג יד ךיז טָאה טכַאנייב

 המישר רערעיונעג ַא טימ ָאטעג ןופ ןסַאג יד רעביא טזָאלעג

 ןטסערַא עסיורג טריפעגכרוד ןוא רעוט עשיטסינומָאק ןופ

 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןטסערַא יד :לכ תישאר זיא

 :ןרָאװעג טריטסערַא עקַאט ןענייז טלָאמעד ןוא ,1942 ,לירּפַא

 .ערעדנַא ןוא םיובנענעט ,(רעטָאפ סעקרָאיַאמ) םיובענעט ץרּפ

 -רַאשז ןוא יקסווָארימעינ לאומש ,יקסנישזאשז קחצי ;ןגעקַאד

 ןיא ןיוש ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןענייז יקצעיווָאנ

 ,רימ טניד ןורכז ןיימ ביוא ,המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד

 תועדה לכל ,1940 רָאי ןופ םישדח:-רעטניוו יד ןיא ןעוועג סע זיא

 ,1942 רָאי ןיא טינ

 טעברַא עקיטכיוו רָאג ַא ךוב סרענערב זיא לכה ךס ןיא
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 -פיוא רעטייווצ ַא ייב זַא ,ןפָאה רימ .ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןגעוו
 ןוא ןעגנוקרעמַאב יד טכַא ןיא ןעמענ רענערב טעװ עגַאל
 ,תורוקמ עיינ טימ טעברַא ןייז ןרעכיײרַאב ךיײלגַאב

 עכעלנעזרעּפ ףיוא טיובעג רקיעב זיא ךוב סאגאוו המלש 3

 ערעדנַא ןייק ןבעגעגנָא טינ ןענייז ךוב םעניא .ןעגנורַאפרעד

 רעד סָאװ ןשינעעשעג יד רָאנ ,תודע-תויבג רעדָא ,םירוקמ

 ןעועג זיא רע עכלעוו ןופ ןוא טבעלעגרעביא טָאה רבחמ

 ןרָא-המחלמ יד טכַאמעגכרוד טָאה רבחמ רעד .היאר-דע ןַא

 ןוא ,ץוביק ןשידיי ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןבעל םענופ ןטקעּפסַא עלַא ןעמונעגמורַא טינ רע טָאה ךָאד

 רעקיטולב רעד, ,לשמל יו ,ןשינעשעג עסיוועג .ָאטעג ןיא

 זיא ןײלַא רבחמ רעד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,?קיטנָאמ

 ןרעטיירב ַא ןיא טרעדלישעג אגאוו טָאה ,קינדַאלקַאז ַא ןעוועג

 ערעצרוק ַא וצ טצענערגַאב ךיז רע טָאה ערעדנַא ןיא ,םענרַאפ

 הלעמ יד גנַאגוצ ןימ .ַאזַא טָאה טייז ןייא ןופ .גנובײרשַאב

 ןופ ,םיטרּפ רעמ טימ ןטכױלַאב ןרעוו ןטקַאפ עסיוועג סָאװ

 קידנגונעג טינ םיטרּפ ןופ לעפסיוא רעד טוט טייז רעדנַא רעד

 ןביוא סָאד ןעניד ןָאק לשמ ַא יו .טקַאפ םצע םעד ןטכיײלַאב

 ,(95-89 ןטייז) ,17 לטיּפַאק סָאד רעדָא ,לטיּפַאק עטנָאמרעד

 ןבירשעג טָאה אגאוו ואוו ,"ןקירבַאפ עשידיי ןופ עיצַאדיװקיל,

 "תוריג עטשרע יד, לטיּפַאק סָאד ךוּפיהל ןוא .תוכיראב

 -יירב ַא ןרעוו ןבעגעג טפרַאדעג טָאה סע ואוו ,(29-26 ןטייז)

 טינ ןוא ץרוק זיא ,תוריזג עקיזָאד יד וצ טנורגרעטניה רערעט

 ,קידנּפעשסיױא

 ןופ ךעלטיּפַאק קיצרעפ-ןוא-ןייא םורַא טמענ ךוב סָאד

 ןופ רעכיב עכעלנע ןיא טנָאמרעד זיא בור רעד ערעסָאװ

 סָאד טליײצרעד אגאוו זַא ,ךיז טייטשרַאפ .םירבחמ ערעדנַא

 אגאוו ךיוא .םיטרּפ ךס ַא וצ טיג ןוא רעטרעוו ערעדנַא טימ

 רע .טַארנדיי םענופ לָאר רעד ןגעוו וויטַאגענ סױרַא ךיז טגָאז

 יד ןקידירפַאב וצ ןַאגרָא ןַא יו ,עיצוטיטסניא עקיזָאד יד טעז

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ קזיה ןוא ןדָאש םוצ םילשומ עשטייד

 ןיא ןעוועג זיא ױזַא .(89 זיב 82 ,82 ןטייז עז) גנורעקלעפ

 -סיוא ןופ ,ןסַאמ עמערָא יד ןופ ןרעייטש ןסערּפסיױא ןופ טרּפ

 ,טנָאקעג סָאד ןבָאה עכייר יד רָאנ סָאװ ,טעברַא ןופ ךיז ןפיוק

 רַאפ לַאירעטַאמ רעטעברַא רעצנַאג רעד זיא ןפואה הזב ןוא

 ,עקידנטברַא יד רַאפ ןתוינערוּפ ןוא תורצ עלַא טימ ,ןשטייד יד

 ךיוא טָאה אגאוו ,ןטכיש עלַאיצָאס עמערָא יד ןופ ןענַאטשַאב

 ןטנמעלע יד ןופ הדירי עשילַארָאמ יד ןעז וצ טלעפרַאפ טינ

 ָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ײצילָאּפ רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ

 עטוג ןגעוו טינ ןוא ,טנעמעלע םעד ןגעוו ללכ ךרדב ךיז טדער

 ןופ עילַאנַאכקַאװ יד ןעזעג טָאה אגאוו .ןעמַאנסיױא ,םידיחי

 עכעלנע ןוא טַארנדי םענופ עטמַאַאב-ןציּפש ,ןטסיצילָאּפ

 יד תעשב .טָאטש רעד ןופ ןלַאקָאל טכַאנ יד ןיא םיתרשמ

 יד סױרַא רקיעב טמוק ָאד .טרעגנוהעג טָאה עסַאמ ןשטנעמ

 רעבעג-הסנרּפ יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,עיגָאלָאריטרַאמ רעדניק

 .ןעמייה עמערָא רַאפ

 ףוס םוצ זיב גנוביירשַאמ יד טינ טריפרעד רבחמ רעד

 ןזיב טינ יאדוװַא ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןופ גנואיירפַאב רעד ןופ

 ענייז טקידנערַאפ טָאה רבחמ רעד .המחלמ רעד ןופ ףוס

 עזיירא ,ןשטייד יד ןופ ,רענעפורעג ױזַא רעד טימ תונורכז
 ,(225-219 ןטייז) ,?עניטסעלַאּפ ןייק

 טָאה ,טנעמוקָאד רעוויטקעיבוס ַא זיא סע םגה ,ךוב סאגאוו

 -ָאמע ןוא ערעפסָאמטַא יד ּפָא טלגיּפש סָאװ הלעמ יד רעבָא
 ןבײהסיורַא סָאד .ָאטעג ןיא ןשטנעמ יד ןופ גנונַאּפש עלענָאיצ
 -ָאטסיה ןרַאפ טעברַא ןַא זיא תמא ןשירָאטסיה ןופ ןענרעק יד
 רעקיטכיוו ַא ךוב סָאד זיא ךיוא רַאפרעד .רעשרָאפ ןוא רעקיד
 טירש ַא ןייג ןליוו רימ .ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןגעוו טנעמוקָאד
 עטכישעג יד טלָאװ תונורכז סאגאוו ןָא זַא ,ןגָאז ןוא רעטייוו
 -ָאמ עקיטכיוו רָאג ןריולרַאפ עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןופ
 99 ןטייז) ןטַאקָאװדַא יד ןופ טסערַא םענופ השעמ יד .ןטנעמ
 ןוא ,ןרָאװעג טנָאמרעד טינ םענייק ןופ טציא זיב זיא (100 ןוא
 ערעדנַא טימ ןטַאקָאװדַא עטריטסערַא יד רַאפ שיוטסיוא רעד
 טציא זיב זיא םישטנעיװשִא ןייק ןרעוו וצ טקישעגקעװַא ןדיי
 ,שינמייהעג ַא

 -ָאמ עכעלטע ףיוא ןזייוונָא רימ ןליוו טייז רעדנַא רעד ןופ

 -עלקפיוא ןַא ןטעב סָאװ ןוא טלעפרַאפ טָאה אגאוו סָאװ ןטנעמ

 ןײטשטנַא סָאד טנָאמרעד טינ לשמל טָאה רבחמ רעד .גנור

 ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו רעדָא ,טַארנדיי םענופ

 ןשינעעשעג ןופ רעקינָארק ןוא רעטכַאבָאַאב ַאזַא זַא סע טמוק יו

 ךיז טעב סע ?ןטנעמָאמ עקיטכיוו ענױזַא טקוקרַאפ ןבָאה לָאז

 ןעמונעג אגאוו טָאה רוקמ ַארַאפ סָאװ ןופ גנורעלקרעד ַא ךיוא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןשטנעמ יירד ,ייווצ זַא טקַאפ םעד

 זדנוא זיא סע לפיוו ףיוא (99 טייז) רעגַאל רעמישטנעיװשָא

 רענעגייא ןופ ןוא ,רעגַאל םעד םורַא ןטעברַא שרָאפ ןופ טנַאקַאב

 ךַאז ַאזַא זיא ,ןטרָאד רָאי ייווצ בורק ןייז ןופ --- נורַאפרעד

 ןינע רעד זַא ןקרעמַאב ךיוא ןליוו רימ ,ןדיי ַא טימ ןעשעג טינ

 עקידנּפעשסױא רעמ ַא ןעניפעג טָאה "?טַארנדײ, ןגעק "זאט;

 ךוב סרענערב ןיא ,עטריטנעמוקָאד ַא בגא ןוא ,גנובײרשַאב

 ןטייז) ?ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעדיװ;

 טליפעג ךיז ןדיי ןבָאה סָאװרַאפ ןגערפ ךיוא ןליוו רימ 3

 ?(27 טייז) ןכיײצּפָא דוד-ןגמ םעד ןגָארט םייב ןגָאלשעגרעדינ

 טפירשפיוא רעלופסקורדנייא ןַא ךוב סאגאוו זיא לכה ךס ןיא
 ךוב סָאד ןוא םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ הבצמ רעד ףיוא
 -ָאטסנעשט ייב ןוא ללכב זיוה ןשידיי ןדעי ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד
 ,טרפב רעווָאכ

 וברוה ןבעװ רעביב יירד יד ןוֿפ לכה ךפ רעד
 וװָאכָאטסנעשט

 ןטצעל םענופ ףַארגָאילביב רעד יװ ןוא רעקירָאטסיה רעד יו

 ,ךוב ןופ טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןָא טיג ,ןַאמדירפ .פ ר"ד ,ןברוח

 ןברוח ןגעוו ןסנייא טרעדנוה בורק ןענישרעד טציא זיב ןענייז

 ,רעטעלב ָאויי יד ןופ 27 דנַאב ןיא קילב ַא .וװָאכָאטסנעשט

 טזייוו ,ָאוװיי ןיא וויכרַא ןברוח םעד ןגעוו ,(262 זיב 250 ןטייז)

 -נעשט טָאה תוליהק עטרעטשעצ ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא זַא

 טייז) ָאטעג ןגעוו ןה תודע תויבג לָאצ עשּפיה רָאג ַא וװָאכָאטס

 סע לפיוו ףיוא ,לכה רתיל .(258 טייז) רעגַאל ןגעוו ןה ןוא (4

 סָאװ ןעגנוביײרשַאב ייר ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא ,טנַאקַאב זדנוא זיא

 םעלַא םעד ןופ .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ טציא זיב ןענייז

 ןבָאה סָאװ יד ןה ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט זַא ןעגנירדעג זיא

 ןיא ןעגנורַאפרעד ערעייז ןבעגוצסורַא ימ ןוא טעברַא ןבעגעג

 ערענעלק ןגָארטעגוצ זדנוא ןבָאה סָאװ יד ןה ןוא ,םערָאפ-ךוב ַא

 ןקיביײארַאפ ןופ ,טציא זיב ,בוח רעייז טליפרעד ןבָאה ,ןציטָאנ

 ןעמענ לָאז ןעמ ןעוו .טפירש ןוא טרָאװ ןיא טָאטש-םייה רעזדנוא

 -ַאמ עיינ יד טימ ,"װָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד טכַארטַאבנַא ןיא



 וו ַא כַאט סנע שט 210

 טסנידרַאפ רעד טרעוװ ,ןעניישרעד בורקב טעװ סָאװ ,ןלַאירעט

 יד דצמ תועט רעלַאטַאפ ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע .רעסערג

 ןלעטשוצּפָא טלעװ רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט

 -עזדנוא ןופ טעברַא יד .ןעגנוכיירגרעד עקיטציא זיב יד ףיוא ךיז

 ףיוא ןוא םערָאפ רעדנַא ןַא ןיא ךיוא ןעמוק זומ טײלסדנַאל ער

 רוטַארעטיל יד ןטײרּפשרַאפ ןגעוו ךיז טלדנַאה סע .ןגעוו ערעדנַא

 ,ױזַא טרָא ןקידובכב ַא ףיוא ןעמייה ערעזדנוא ןיא ןטלַאה יז ןוא

 יד ןטײדַאב סָאװ ןגערפ לָאז דניק סָאד ןוא ןעז לָאז רעדעי זַא
 םייקמ עטַאמ-עטַאט ןלָאז טלָאמעד !?ןרעטלע ךייא רַאפ רעכיב

 ,דניק ןייד ןלייצרעד טסלָאז ןוא ,"ךנבל תדגהוא רעטרעוװ יד ןייז

 .עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ ענייז ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןגעוו
 תוחומ יד ןיא ןרעװו טצירקעגנייא ןפרַאד רעטרעװ עקיזָאד יד
 ןגעוו ןסעגרַאפ טינ ןלָאז ייז זַא ,ױזַא רעדניק ערעזדנוא ןופ
 ןסעגרַאפ ןלעוװ ייז ביוא םירָאװ .טָאטשמיײה סנרעטלע ערעייז
 ערעייז ןגעוו ןסעגרַאפ ךיוא ייז ןלעװ ,טָאטשמיײה רעד ןגעוו
 ערעזדנוא רַאפ חצנ תבצמ יד ןבױהעגנָא ןבָאה רימ .ןרעטלע
 ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, קרעוו ןלַאטנעמונָאמ םעד טימ 'םישודק
 טשרע רימ ןענייז ןעגנוכיירגרעד ענעדײשַאב ערעזדנוא ץָארט ןוא
 קנעדנָא ןרַאפ רעטייוו ןייג וצ זדנוא טפלעה .געוו ןבלַאה ןיא
 ,וָאכָאטסנעשט ןופ



 ןרַאליבוי ערעזדנוא



 יקסווָאלָאבַארכ .א

 ר"

 ךוב םעד ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק טײהרעטנַאלּפעג טשינ

 לבוי לעב ןייא .ןרַאליבוי רעװָאכָאטסנעשט יירד ,"װָאכָאטסנעשט.

 זיא סע גָאטסטרובעג רעקירָאי-70 סעמעוו ,קורק ףסוי ר"ד זיא

 רעד זיא קורק ףסוי ר"ד .לארשי תנידמ ןיא ןרָאװעג טרעייפעג

 -פיוא טשינ טָאה סָאװ ,רעוָאכָאטסנעשעט רעתמא ןוא רעטשרע

 יד .גָאט וצ טנייה זיב טַאט ןוא טרָאװ טימ ןטכייל וצ טרעהעג

 ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןַאמרעדעפ לאפר :ערעדנַא ייווצ

 רע ןעוו 1922 זיב ,רעטשרע רעד .רעגלָאפכָאנ ענייז ןעוועג ןענייז

 -יירטעג ןוא רערערַאפ ַא ,רעטייווצ דעד ; "דנוב, םוצ רעבירַא זיא

 ןייז ן א םיא טימ ןדנוברַאפ ,טנייה זיב קורק ר"ד ןופ דימלת רע

 ,קורק עיַאר ר"ד עטרבח ענעדײשַאב-שיטסילַאעדיא יד ,יורפ

 .תוברקתה רעקיטסייג ןוא טפַאשביל טימ

 קורק ףסוי ר"ד ןופ טכירַאב-לבוי ןרעביא לּפעק סָאד יו

 ."םילשורי זיב ווָאכָאטסנעשט, ןופ טנכײצַאב געוו ןייז זיא ,טגָאז

 ןופ ןעמָאנ ןטימ טנכיײיצַאב טרעוו ייווצ ערעדנַא יד ןופ געוו רעד

 עטרַאו ןכייט יד ייב; -- סױרַא טיג ןַאמרעדעּפ .ר סָאװ ךוב

 -וינ זיב וָאכָאטסנעשט ןופ ,טניימ סָאװ -- ,"רעוויר טסיא ןוא

 ןזיב שזַא רעטייו ךָאנ ךיז טיצ ןטירד ןופ געוו רעד .קרַָאי

 ןעלפכ ןטורשרַאמ ןוא ןעמענ יירד יד ןלעוװ רימ ביוא .קיפיסַאּפ

 גנילדנעצ רָאּפ ַא ךָאנ ןפירנָא ןוא ,ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט ףיוא

 טעברַא ןוא גנוצעזַאב ,גנולמַאז ,רעדנַאװו ןשידיי ןופ ןטורשרַאמ

 עסיורג יד ןעוועג סע טלָאװ -- ןבעל שידיי ןופ טלַאהפיוא ןרַאפ

 .ןןענימרעט עשיפַארגָאעג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ עטכישעג

 -געשט יד טנדרָאעגנייא ןבָאה קורק ףסוי ר"ד ןופ לבוי םעד
 ןבָאה ,רַאליבוי ןטימ ןעמַאזוצ ,ייז .לארשי ןיא רעװָאכָאטס

 ןקירָא-70 םעד ןופ טכיראב םעד ןופ רוציק ַא ָאד ןקורד רימ (*

 רעזדנוא דובכל ,לארשי תנידמ ןיא ןעמוקעגרַאפ רָאייה זיא סָאװ ,לבוי

 רעװַאכָאטסנעשט ערעזדנוא .קורק ףסוי ר"ד ,ןאמסדנאל ןרעייט ןבושח

 רעבָא ! זיא קורק ףסוי ר"ד רעװ ןלייצרעד טשינ רימ ןפראד טײלסדנַאל

 ןוא טכאעג ,טבילַאב רעיײז קורק ףסוי ר"ד זיא לארשי תנידמ ןיא ךיוא

 ןעק רעזעל רעד יװ ,ןטסנידרַאפ ערַאטינַאמוה עסיורג ענייז רַאפ טצעשעג

 יב ןרָאװעג ןטלאהעג ןענייז סָאװ סעדער יד ןופ ייס ןענעיײלסיױרַא סע

 ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ןעגנוסירגאב יד ןופ ייס ןוא גנורעייפ-לבוי רעד

 ןוא לארשי תנידמ ןיא טניירפ ןוא טײלסדנַאל ןופ לבויילעב ןבושח םוצ

 .לארשי תנידמ ץוחמ תוצופת עשידיי צלא ןופ

 עיצקַאדער

 (*רָאֹי 70 קורק ףסוי
 םעד ןייז עיּפשמ ןיא ןוא לארשי תנידמ ןופ ייבפיוא ןיא קלה

 -נַא ןופ רעװָאכָאטסנעשט יד ;ןטרָאד קנַאדעג ןכעלטפַאשלעזעג

 טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשינ ךיוא ןענייז טורשרַאמ ןרעד

 ייס ןבעל ןשידיי םוצ קלח םענעדײשַאב רעייז ןגָארטעגיײב ןוא

 עטסעב ערעייז טכַארברַאפ ןבָאה ייז ואוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא

 רעייז טימ .עקירעמַא ןיא ָאד ייס ,ןרָאי עטסרַאבטכורפ ןוא

 ןבָאה ,"ףילער רעװָאכָאטסנעשט דעטיינוי, ןיא ליײטנָא ןוויטקַא

 תונברק עסיורג ןוא ,רעוט עוויטקַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ,ייז

 וצ טרעייטשעגייב ,עקירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ טעמכ

 םי טייז רענעי ףיוא רעדירב ערעזדנוא רַאפ טעברַא-ףליה רעד

 "רעד ,ןרעגַאל יד ןיא םיטילּפ יד ןפלָאהעג ןבָאה ייז ;ןברוח ןזיב

 -סױרַא טעברַא ן א ימ ךס ַא רָאג ןבעגעגּפָא ןוא לארשי ןיא ךָאנ

 ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט יד; -- סנייא .רעכיב ייווצ יד ןבעגוצ

 זילב טשינ ,עדייב ."װָאכָאטסנעשט , ךוב עטייווצ סָאד טציא

 ןבעל ןופ רעכיב-גנולמַאז ,סמייחה-רפס ךיוא רָאנ ,רעכיב-רוכזי

 -רַא ,ןבעל ייז רָאנ ואוו ,רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ ןטייקיטעט ןוא
 .ןקריוו ןוא ןטעב

 רעד ןיפ םענרַאפ רעד ןייז טשינ לָאז'ס ןדישרַאפ יו רעבָא

 רעייז ,רעטייל ןכעלטפַאשלעזעג רעייז ןופ לּפַאטש רעד ,טייקיטעט

 חטש רעד ןוא רוטלוק ןוא ןסיוו ןופ טיבעג ןפיוא גנוכיירגרעד

 עטנָאמרעד יירד יד ןופ גנוקריוו רעייז ןופ ןדנעטשמוא ןוא

 רעצנַאג רעייז סָאװ טימרעד ךיילג דעבָא ייז ןענייז -- ןרַאליבוי

 ןוא גנילירפ ןופ בױהנַא ןסיורג טימ ןטכױלַאב זיא געוו-סנבעל

 דעד טימ . ןסַאמסקלָאפ ןוא רעטעבדַא עשידיי יד ןופ גנוכַאוװרעד

 -עג זיא סָאװ ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ עיידיא רעד ןופ גנוטפעהַאב

 -געש יד ןיא ייז רַאפ ןטכיולעג ,ןבעל רעייז ןופ המשנ יד ןרָאיו

 טשינ ייז טָאה סָאװ ןוא ,ןבעל שירעפעש רעייז ן.פ ןרָאי עטס

 .טציא זיב רעדנַאו רעייז ףיוא טזָאלרַאפ

 וורענ:סנבעל עמַאס רעד ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ המשנ יד

 ,ןעוועג לכ םדוק זיא ,ןבעל ןשידיי ןיא לַאװק רעקידנשירּפּפָא ןוא

 ,ןסַאמסקלָאפ יד ןופ ןושל עשידיי ענעגייא סָאד ,ןבילבעג זיא ןוא

 ןעגנונעפָאה ןוא ןבערטש ,ןבעל רעייז ,ףמַאק רעייז ןכלעוו ךרוד

 ןיא טָאה ןוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ,ןבעל רענעש ַא ףיוא

 רעקיטסיג רעכייר רעד טימ ןעיידיא עיינ יד טקינייארַאפ ךיז

 טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידיי יד רָאנ .תורוד ןופ השורי

 םעד טָא טימ רוטלוק ןוא גנודליב עכעלטלעוו רעייז ןדנוברַאפ

 ןכיוה ַא וצ ןגיטשעג ןיײלַא זיא לַאװק ןכעלמיטסקלָאפ ןקידעבעל

 למיה ןפיוא ןדעטש עקידנטכייל יד ןרָאװעג ןוא ָאווינ ןקיטסייג

 ןפיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד .ןבעל ןשידיי ןופ
 -ימיסַא יד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ,עיצַאלימיסַא ןופ געוו ןטכייל
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 ,ןעגנוטכיר-רעטעברַא עדמערפ רעדָא ,עכעלרעגריב עשירָאטַאל

 ערענָאיצולָאװער יד ןופ םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא ןענייז
 רעייז .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןוא ןפמורשעגנייא ןענייז ,סעילַאוװכ

 טשינ רָאג רעד אקווד .ּפָארַא-גרַאב טריפעג ייז טָאה געוו רעטכייל

 -גרַאב טריפעג םיא טָאה -- ,קורק ףסיי "רד ןופ געוו רעטכייל

 .ףױרַא

 רעד ,רע סָאװ ,זיא קורק ר"ד רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 זיא שילױּפ סָאװ ןוא ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא ךס ַא ןופ רענעק

 לָאמנייק ,ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה -- ,ךַארּפש-רעטומ ןייז ןעוועג

 ץוח תונושל ערעדנַא ףיוא ןביירש וצ דובכ ןכָאנ טגָאיעג טשינ

 ףיט ןוא עטכַארטרַאפ-טיירב ,ןעייסע ענייז טימ טָאה ןוא שידיי

 ןיא עלַאיצָאס ,עשיטילָאּפ יד ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ עקידנריזילַאנַא

 ןייז טימ ןושל עשידיי סָאד טרעכײרַאב ,ןעמעלבָארּפ-רוטלוק

 .ןסיוו ןייז ןופ םענרַאפ ןטיירב ןוא ליטס ןכיירטסייג-ךעלטנגוי

 עלַא ןענייז ,רבדמ רעד ןיא ןדיי יד ףיוא רעדיילק יד יװ ןוא
 ןוא םיא טימ ןסקאוועג תולעמ עקיטסייג ןוא עכעלנעזרעּפ ענייז

 טנייה זיב ױזַא .ןרָאי יד טימ ןעמַאזוצ טרעטיירבעגסיוא ךיז

 ,לבוי ןקירָאי-70 ןייז וצ

 ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ןקיטעטשַאב וצ

 רשפא זיא ,ןכעלטנפערַאפ רימ סָאװ ,טכירַאב םעד ןיא רעסירגַאב

 -רעּפ עשימַאניד-שיטענגַאמ ןייז ץוח -- ,םיא ןיא עטסנעש סָאד

 ;דיחי םעד ,שטנעמ םוצ ןוא ןשטנעמ וצ עביל ןייז --- ,טייקכעלנעז

 ,סיורג ןוא ןיילק וצ גנואיצַאב עכעלשטנעמ:טושּפ ןייז טרפב

 ןוא ןעמונעגפיוא עביל רעקיבלעז רעד טימ רעבירעד זיא רע

 ןענייז סָאװ ,טניירפ ןוא םירבח ענייז ןופ ןעוועג טלגנירעגמורַא

 יאדווַא זימ ןטפַאשנגייא ענעטלעז ענייז וצ .םיא וצ טנעָאנ ןעוועג

 -עג טשינ לָאמנייק זיא רע סָאװ טקַאפ רעד ןרעוו טנכערעגיוצ

 ןייז טימ ןסירעגרעביא טשינ טָאה ,"הבושת לעבפ ןייק ןרָאוװו

 ןוא דוס רעד עקַאט סָאד זיא רשפא .לַאעדיא-טנגוי ןוא טנגוי

 -סיוא ןכעלטנגוי ןוא טנעמַארעּפמעט ןכעלטנגוי ןייז ןופ רוקמ

 .קיצעביז וצ ןעז

 ןייז ןיא טָאה ,יבצ ןב .לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעד

 -יַפֶא טשינ סלַא טלטיטַאב םיא קורק ףסוי ר"ד וצ גניסירגַאב

 ,טלעוו רעשיאעּפָארײא רעד וצ לארשי ןופ רָאדַאסַאבמַא רעלעיצ

 ןקידעבעל ןופ ןעקנורטעג םיא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,רימ

 -ַאװצ ןוא ,לַאװק ןשיטסילַאיצָאס-שידיי ,ןכעלמיטסקלָאפ-שידיי

 -פיוא ןלַאיצָאס ןוא ןלערוטלוק ןרַאפ טפמעקעג םיא טימ ןעמ

 -ַאנ ןוא רעלַאיצָאס רעייז רַאפ ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ גייטש

 רעד לארשי ןיא ןייז וצ םיא ןשטניוו ,גנואיירפַאב רעלַאנָאיצ

 -שרַאמ ערעדנַא עלַא ןיפ ןַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ רָאדַאסַאבמָא

 -וצפיוא טעברַא רעייז טימ ןבָאה ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ,ןטיר

 -כעלמיטסקלָאפ עשיטסילַאיצָאס-שידיי ןוא טרַאנגיײא רעייז ןטלַאה

 ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה רעייז טימ ;טייק

 קלח ןטכערעג רעייז טנידרַאפ סיוועג -- ,טרפב ,לארשי רַאט

 -טלעוו ןשידיי ןופ ןלייט עכיילג סלַא אבה םלוע ןוא הזה םלוע

 ,קלָאפ

 -עעשעג יד ןזייוו ,תורוש יד ןביירש רימ ןעוו ,טציא דָארג

 רעיירפ ַא וצ געוו רעד זַא ,"גנַאהרָאפ םענרעזייא, ןרעטניה ןשינ

 ןייא ןופ ןרעוו ןעגנואווצעגפיורַא טשינ ןעק טלעוו רערעסעב ןוא

 ַא ףיוא טרפב .ןרעכַאװש ַא ,ןטייווצ ןפיוא ,ןקרַאטש ַא ,קלָאפ

 ןוא ךעלכַארּפש לָאז לארשי זַא ,געוו רעד ךיוא .טלעוו רעצנַאג

 ,רעשלַאפ ַא זיא ,ןדיי טלעוו עצנַאג ַא רעביא ןרינימָאד שיאיידיא

 סָאד סָאװ ,רצוא ןרַאבצַאשמוא םעד ,שידיי וצ גנואיצַאב יד ןוא

 ןדָאש ןסיורג טגנערב תורוד ןופ ךשמ ןיא ןפַאשעג טָאה קלָאפ

 ,ןלייט-טלעוו ערעדנַא ןופ ןדיי יד ייס ,לארשי ייס

 -ָאכָאטסנעשט ערעזדניא עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא קידנסירגַאב

 טניירפ ןוא רבח ןביל ,ןַאמסדנַאל ןביל רעזדנוא ,טײלסדנַאל רעוו

 -70 ןייז וצ קורק ףסוי ר"ד ,טציא זיב ןָא טנגוי רעזדנוא ןופ

 ,עיַאר עטרבח רעביל רעד ןוא םיא רימ ןשטניוו ,לבוי ןקירָאי

 :טײקשירעפַאש ןוא טנוזעג ןטוג ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,סנטשרע

 ;טלעװ רעד ןיא ןבעל יירפ ןוא םילש ןופ טייצ יד ןבעלרעד וצ

 רעד טימ ןוא ,רעבַארַא עשינכש עריא טימ לארשי ןיא םולש

 ןופ טנגוי ןוא רעריפ יד ףיוא ,לבוי-לעב רעזדנוא ןופ העּפשה

 ןופ ףליה ןיא תופתוש ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןקריוו וצ ,לארשי

 -פיוא ,םי טייז רעד ףיוא ףמַאק ןרעווש רעזדנוא רַאפ לארשי

 שידיי ןוא טרַאנגיא עכעלמיטסקלָאפ-שידיי רעזדנוא ןטלַאהוצ

 ,ןבעלסקלָאפ

 קורק ףסוי ר"ד ןופ לבוי רעקירָאי-70 רער
 לארשי תנידמ ןיא

 תנידמ ןיא ןעמ טָאה טייקיצרַאה ןוא טפַאשביל ךס ַא טימ

 ,קורק ףסוי ר"ד ןופ לביי ןקירָאי-70 םעד טרעייפעג לארשי

 -עטשטפירש ,רעריפ-רעטעברַא ןלופטסנידרַאפ ןוא ןטנַאקַאב םעד

 טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ רעציזרָאפ ןוא רעל

 -ײטרַאּפ יד ואוו ,הנידמ רעשידיי רעד ןיא .לארשי תנידמ ןיא

 -רָא ןוא ײטרַאּפ רעדעי ואוו ןוא עסיורג ַא זיא גנורעטילּפשעצ

 זיא ןבעל טרעדנוזעגּפָא ןַא םיטרּפ ךס ַא ןיא טריפ עיצַאזינַאג

 קורק ,ר ר"ד קורק ףסוי רײד

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה לבוי סקורק ר"ד ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ

 -רַאפ יד ןופ ןוא הנידמ רעד ןופ רעטערטרַאפ עטסנעעזעגנָא יד

 ,ביבא:לת ,םילשורי .סעיצַאזינַאגרָא ןיא ןעײטרַאּפ עטסנדיש

 -פיוא ליפ טעמדיוועג ןבָאה טעטש עסיורג יירד עלַא --- הפיה

 קורק ר"ד דובכל תוביסמ יד ןיא .לבוי-לעב םעד טייקמַאזקרעמ

 זיולב שטנעמ רעד טרעַאב טשינ טרעוו ָאד זַא ,טליפעג ךיז טָאה

 .טייהנגעלעג ַאזַא ייב םיחבש ןגָאז וצ גהנמ ַא זיא'ס לייוו רַאפרעד

 טָאה ,תוביסמ יד ןיא טרעהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדער עלַא ןוכ

 -- טבילַאב ךיוא זיא קורק ףסוי ר"ד זַא טליפעג לכ םדוק ךיז

 םזילַאעדיא ןייז ןופ ןטכױלַאב ,געוו ןייז לייוו רַאפרעד טבילַאב

 ַא ןופ געוו רעד ןעוועג קידנעטש זיא ,שפנ תריסמ טימ לופ ןיא

 -דנע ןיא ןוא ,טייקיטכערעג ןופ ןוחצנ ןיא ,ןשטנעמ ןיא ןימאמ

 ,םזילַאיצָאס ןופ ךיז ןקיטליג

 רעד ןיא ץיטָאנ עצרוק ַא טָאה םצעב ייליבוי םעד טנפעעג

 לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעד ,יבצ-ןב קחצי זַא ,עסערּפ
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 -פיוא ןַא זיוה-ןטנעדיזערּפ ןיא טנדרָאעגנייא ןבָאה ,יורפ ןייז ןוא

 ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא םורַא ױזַא .קורק ר"ד דובכל עמַאנ

 סָאװ ךַאז ַא -- ,םיעבש-ןב ַא זיא קורק ר"ד זַא ,"דוס; רעד

 ןוא שירפ קידנעטש קורק ר"ד קידנעעז ,ןביולג םיוק ךיז טזָאל

 עכלעוו טימ ,ןעמעלבָארּפ יד יבגל ךַאװ ןוא קיטסולספמַאק ,גנוי

 .טלעוו עשידיי-טינ ןוא עשידיי יד לופ ןענייז סע

 לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ םייב שינעגעגַאב עטשרע יד

 -ניא יד טנפעעג טָאה לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ןענייז סע רעכלעוו וצ ,זיוה-ןטנעדיזערּפ ןייז ןיא הביסמ עמיט

 ןשיווצ .רַאליבוי ןופ טניירפ עטנענימָארּפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא

 טנעדיזערּפ םייב קורק ףסוי ר"ד

 -נעשט ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא זיא ערעדנַא

 רעד ,ץיװָארָאה ר"ד ,ביבא-לת ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכָאטס

 טימ שינעגעגַאב עטשרע ןייז זַא ,טלייצרעד טָאה טנעדיזערּפ
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןעוועג זיא קורק ר"ד

 -יא טלָאמַאד טָאה קורק ר"ד .1925 רָאי ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןבָאהע .ץנערעפנָאק רעד ףיוא יבצ-ןב ןופ עדער יד טצעזרעב

 טגערפעג טנעדיזערּפ רעד טָאה ,"ןלעטשרָאפ ןַאד טנָאקעג ךיז רימ

 -קיצעביז רעייא וצ ןציז טעוװ ריא ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעוװ סע זַא;

 תנידמ ןופ טנעדיזערּפ ןטימ ןעמַאזוצ הביסמ ַא ןיא לבוי ןקירָאי

 "? לארשי

 ךיריצ ןיא סנטצעל קידנעייז זַא ,טלייצרעד טָאה קורק .י ר"ד

 רעריפ ןשיכיירטסע ןטמירַאב םעד טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה

 ךירדירפ ר"ד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רַאטערקעס םענעזעוועג ןוא
 -נָאק רענעי ןגעוו ןעוועג עקַאט זיא סעומש רעד ןוא ,רעלדַא

 ןיא טכוזעג טָאה ןעמ .יבצ-ןב ןופ עדער רעד ןגעוו ןוא ץנערעפ

 -עג טָאה טנעדיזערּפ רעד .עדער ענעי ןענופעג ןוא ןוויכרַא יד

 ,םיברוקמ ענייז וצ טרעהעג קורק סָאװ םיא טיירפ סע זַא ,טגָאז

 -עגטימ טָאה ,יבצ -ןב תיאני לחר ,טנעדיזערּפ ןופ יורפ יד

 רעייז תעב ,יורפ ןייז ןוא קורק ר"ד ןגעוו תונורכז עריא טלייט

 -עד זיא סָאװ, הביסמ ַא ןיא .1940 רָאי ןיא ,דנַאל ןיא ןייז-הלוע

 -ַאב עקידתופתוש ןופ זיוה ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טלָאמ

 יד ןגעו ןבעגעגרעביא יורפ ןייז ןוא קורק ר"ד ןבָאה ,עטנַאק

 ןגעוו ;ןעיינש ןוא טלעק ןיא ,רעדלעוו עפיט ןיא ןעגנורעדנַאוו

 דליב רעדנַא ןַא .עזערעב-זוטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 -סיוא סָאד זיא ,ןורכז ריא ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג זיא סָאװ

 רע יוו ,ןברוחסקלָאפ ןסיורג ןופ געט יד ןיא קורק ר"ד ןופ ןעז

 -רַאפ וצ סעמַארגעלעט ןקיש וצ טסָאּפ ףיוא רדסכ ןפיול טגעלפ

 ,םימחר ןטעב ייז טגעלפ רע ;ןטייקכעלנעזרעּפ-טלעוו ענעדיש

 טּפשמרַאפ ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ןפלעה וצ ןעימַאב ךיז ןלָאז ייז

 ,רעפלעה-רעקנעה רעייז ןוא סיצַאנ יד ךרוד גנַאגרעטנוא םוצ

 ןעגנערב טגעלפ רע תעב טכיזעג סקורק ןעוועג זיא סַאלב יוװ ןוא

 .סרעפטנע עקידנדיימסיוא ערעייז

 זיא קורק סָאװ ,דיירפ ריא טקירדעגסיוא טָאה יבצ-ןב לחר

 זיא ןוא דנַאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,"םייה רעד ןיא; טציא

 .לארשי תנידמ ןופ רעגריב ַא ןרָאװעג

 יד ןופ תונורכז טלייצרעד רעדיו טָאה טנעדיזערּפ רעד

 טימ טפַאשטנַאקַאב עקידטלָאמעד ןייז ןוא "געט רעוװַאטלָאּפ;

 .ןקורק
 -ןב טנעדיזערּפ רעד טגָאזעג טָאה -- ,"רעכיז ןיב ךיא;, -

 יד ןשיװצ ןַאמציוו ר"ד ןופ גנורעלקפיוא יד זַא; -- ,יבצ

 רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה ,טלעוו רעד ןופ רענעמסטַאטש

 ףיוא זַא ןגָאז זומ ןעמ ןוא ,הנידמ רעזדנוא ןופ גנואײטשטנַא רעד

 ןיא םיגיהנמ עשיטסילַאיצָאס יד ןשיווצ טיבעג-גנורעלקפיוא םעד

 זיא רע .ןָאטעג ליפ רעייז קורק ר"ד טָאה ,טלעוו רערָאג רעד

 ,טלעוו:רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא חילשש רעזדנוא

 ."חוכ-רשיי ןסיורג ַא רַאפרעד םיא טמוק סע ןוא

 -עג ןייז ןופ תונורכז לטניב ַא טלייצרעד טָאה קורק ר"ד

 -גניי יד טניז טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש רעכעלטפַאשלעז

 ,עיזַאנמיג רעװָאכָאטסנעשט ןיא ענייז ןרָאי עטס
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 -עגנייא טָאה "םילשורי ןיא בולק רעשיטסילַאיצָאס רעד;

 זיא הביסמ יד .קורק ר"ד דובכל הביסמ עכעלרעייפ ַא טנדרָא
 טָאה רעכלעוו ,הירחש .ש ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ןרָאװעג טריפעג

 ןיא ןימַאמ רעד ,קורק ר"ד; :עדער-סגנונעפערעד יד ןטלַאהעג

 ,"ןשטנעמ

 טייוו יוו, ,טגָאזעג הירחש .ש טָאה ,"ןרעדנואווַאב וצ זיא'ס --

 -טנגוי ענייז גָאט וצ טנייה זיב יירט זיא קורק ףסוי ר"ד

 ךָאנ טּפַאכרַאפ םיא טָאה סָאװ ,קנַאדעג-טנורג םוצ ;תומולח

 -נעשט ןיא קנַאב-לוש ןפיוא טסיזַאנמיג רעגנוי ַא קידנעייז

 רעקיביא ןוא טייקשירפ רעד ףיוא טזייווַאב סָאד .ווָאכָאטס

 ,קנַאדעג ןלַאיצָאס ןסיורג ַא ןיא טרעּפרעקרַאפ זיא סָאװ ,טנגוי

 קיגנעהּפָאמוא זיא סָאװ ןוא ,עיידיא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא
 ,טייצ רעד ןופ םילוגלג יד ןופ

 עכעלשטנעמ סָאד ןופ גיז רעד ןוא ןשטנעמ ןיא הנומא יד,

 .דייועגניא ןייז ןיא זיא -- ,ןשטנעמ ןיא היח רעד רעביא

 ןשינרעטצניפ יד ןיא לקַאפ ןקידנטכיול ַא יו יז טגָארט קורק

 "ענרעטמַאל , עקיזָאד יד ךיז טימ טגָארט רע זַא ןוא .ןבעל ןופ

 "קיגנעהּפָאמוא., ןייז וצ ,ןײלַא ןביילב וצ וליפַא טינ םיא טקערש

 גולפ ןיא .(...ענרעטמַאל ןייז ןופ ?קיגנעהּפָא, זיולב טביילב רע)

 ןוא ,טײקיגנעהּפָאמוא ןייז טיהעגּפָא קידנעטש רע טָאה ןעמונעג

 טשינ ךיוא ןיא -- רערעווש ַא ןעוועג זיא געוו רעד וליּפַא ןעיוו
 םעד ףיוא לייוו ,םיא ףיוא ןעגנַאגעג קורק זיא ,רערעליּפָאּפ ןייק

 ןיא ןיז ַא ןענופעג .ןײלַא ךיז ןענופעג קורק טָאה געוו ןקיזָאד

 ןקָארשעגּפָא טשינ ךיז קורק טָאה "רעקיגנעהּפָאמוא; ןַא יו .ןבעל
 רעד ןיא טשינ ןוא רַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא טשינ ,תוסיפת רַאפ

 -- לָאמַא טדער רע תעשב ,תמא .ןלױּפ ןקידנעטשבלעז ןופ הפוקת

 -ַאב ,תוסיפת יד ןגעוו ליפוצ ןדער וצ ביל טשינ טָאה רע ןוא
 "נָאק ןשיליוּפ ןכעלקערש םעד ,עזערעב-זוטרַאק ןופ סרעדנוז

 ןופ ןטנעמָאמ יד סרעדנוזַאב רע טנָאטַאב --- רעגַאל-עיצַארטנעצ

 םיא ןבָאה סע .ןשטנעמ ןיא םיקלא םלצ םענופ גנורעדינרעד

 לָאמ ןייא;) : ךיז רַאפ םייונע יד ןוא ּפעלק יד ןקָארשעגּפָא טשינ
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 550 אנא עא א אנע עא עא עא טטעטעטע גאט ערש שיית

 יד ןָאטעג ייו םיא טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,("ןעמ טברַאטש

 םעד ןיא ןשטנעמ ןופ דובכ םעד ןרעדינוצּפָארַא ץנעדנעט-טנורג

 ,ךוּפיה-טנורג םעד ןעזעג קורק טָאה םעד ןיא לייוו ,טנַאטסערא

 ןשטנעמ ןיא טביולג רע ."ייז, ןוא םיא ןשיוװצ עקידנדייש סָאד

 ןופ ןעייטש סָאװ ,*ייז , ןוא ,דובכ ןייז ןופ גנוביוהרעד ןיא ןוא

 שטנעמ רעד זיא ייז רַאפ ,עדַאקירַאב רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד

 ןוא ?לַארָאמ:ןרַאה; רעד רַאפ ,ןרַאה יד רַאפ תרש-ילכ ַא זיולב

 ,"שטנעמ רעביוא ,, ,טגָאזעגסנייטשימ ,םעד רַאפ ,םישזער ןרַאפ

 ...עיטסעב רעדנָאלב,; רעד רַאפ

 -רעד .העּפשה סקורק ר"ד ןופ דוס רעד ךיז טמענ ןופרעד

 ןיא ןסַאמ-רעטעברַא יד טרָאװ ןייז ךָאנ טשרודעג ןבָאה רַאפ

 -קיטרַא ענייז טנעיילעג סערעטניא סיורג טימ ןבָאה ןוא ,ןליוּפ

 .ןעל

 -קירוצ ךיז ןוא ןיילַא ןביילב וצ לעּפתנ טשינ טרעוװ קורק

 ןייז) .םילשורי ,25 ,סַאג יסאפלא ףיוא סָאװ עיציזָאּפ רעד וצ ןעיצ

 ןעק טרָאד ןופ ךייא .(םילשורי ןיא גנוניואוו ענעדײשַאב עניילל

 ץלַא ןוא ,ליצ ןיא ןפערט ךיוא רשפא ןוא -- ,ןסיש ןעמ

 -ָאר ןופ ןח ןטימ ןעקנָאשַאב זיא ,ןעּפ ןייז ןופ סױרַא טייג סָאיו

 םעד רמאמ ַא םענייז ןיא ןײרַא רע טעבנג קידנעטש .רעקיטנַאמ

 טעשטשעיּפ רע .שטנעמ עיידיא רעד ןופ טייקתמא רעד ןיא ןביולג

 עכלעוו ,ןטקַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ענייז

 טייקכעלרעה יד ןוא קיטנַאמָאר ןופ טכַארּפ יד טגָאמרַאפ ןבָאה

 ביוא ,טלעװ רערעסעב ַא ףיוא גנובערטש רעקיבייא רעד ןופ

 ...טוג סיואכרוד זיא סָאװ טלעוו ַא ףיוא טשינ

 קורק ר"ד רעבָא .טָאטש רענעגייא ןייז ןיא איבנ ןייק ָאטשינ
 טָאטש רענעגייא ןייז ןיא רעלוּפָאּפ ןוא טבילַאב ןעוועג ָאי זיא
 -נַאק ןייז טלעטשעגסױרַא טָאה ווָאכָאטסנעשט ןוא .ווָאכָאטסנעשט
 רעשילוּפ רעטשרע רעד וצ טַאדידנַאק רעטשרע סלַא רוטַאד יד

 טקנוּפ ,ןלַאװ יד ןיא ןלַאפעגכריד זיא קורק ,תמא .ענַאוטיטסנָאק

 רָאסעּפָארּפ ,טַאדידנַאק רעטייווצ רעד ןלַאפעגכרוד זיא סע יו
 -מיס יד ,ךָאד .רעקירָאטסיה רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ,ןַאבַאלַאב
 טנייה ךיוא .טייז ןייז ףיוא ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןופ עיטַאּפ

 "ָאכָאטסנעשט יאצוי ןוגרא; ןופ ץיּפש רעד ןא קורק "רד זיא

 זיא ךות ןייז זַא טײלסדנַאל ענייז ןסייוו סע לייוו .םילשורי ןיא

 ."ךות ןייז יו --- טייקכעלרעסיוא ןייז ןוא טייקכעלרעסיוא ןייז יו

 שטנעמ ןוא רעלעטשּפירש ,ןקסע רעד קורק ר"ד

 -נָאק-טלעוו שידיי ןופ רעציזרָאפ ,רעווָאקַאטרַאט .א 'םָארּפ

 םעד ןוא ןקסע םעד קורק ר"ד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ,סערג

 -עטשטפירש ןוא ןקסע ןופ עיצַאניבמָאק יד; ; רעלעטשטפירש ---

 טוג טשינ ךיז טזָאל, ,טגָאזעג רעוװָאקַאטרַאט יפָארּפ טָאה ,"רעל

 רעטסעב רעד זיא רע : ןגָאז ןעמ ןעק ןשטנעמ עסיוועג ןגצוו ,ןכַאמ

 ןשיווצ ןקסע רעטסעב רעד ןוא םינקסע ןשיוװצ רעלעטשטפירש

 רעלעטשטפירש רעטסעב רעד זיא קורק רעבָא .רעלעטשטפירש

 ןקורק .םינקסע ןשיווצ ןקסע רענעעזעגנָא ןַא ןוא רעביירש ןשיווצ

 סרעפַאש יד וצ טרעהעג רע : תוכז רעסיורג ַא ןענַאטשעגיײב זיא

 טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא גנוגעווַאב רענעי ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,םינקסע עלַאעדיא עייר עצנַאג ַא ןבעגעגסױרַא

 סָאד טרענעג לַאנעסרַא ןקיטסייג ,ןלעוטקעלעטניא רעייז טימ

 -רָאפ טשינ ךיז ןעק ךיא .טלעוװו רערָאג רעד ןיא קלָאפ עשידיי

 ײטרַאּפ רענעי ןָא עירָאעט רעשידיי רעד ןופ טלעוו יד ןלעטש

 קורק ר"ד רעכלעוו וצ ,((ןטסימייס ןוא .ס.ס) ?עטקינייארַאפ ,

 קחמחלמ יד ,תולג ןיא קלָאפ ןופ גנולקיװטנַא יד .טרעהעג טָאד

 רעד ןופ םרָאפטַאלּפ ןיא ןעוועג זיא סָאד -- טכער ענייז רַאפ

 -ָאיצַאזינַאגרָא ןופ טכיירגרעד ליפ טשינ טָאה יז .ײטרַאּפ רעקיזָאד

 טלעװ-ןעקנַאדעג ריא ןופ ךס ַא"ךס ַא רעבָא .טקנוּפדנַאטש ןלענ
 טָאה ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד .גָאט-וצ-טנייה זיב ךָאנ זדנוא ןרענ

 קורק .םישעמ עקיטרעוו-ליפ עריא וצ לומיטס ןבעגעג קורק ר"ד

 זיא םזילַאיצָאס .סױרָאפ ןעגנַאגעג רָאנ ,ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא

 ןדנוברַאפ גנע זיא םזילַאיצָאס ; ןינע רעשיטערָאעט ַא זיולב טשינ

 ךיז ןרעמַאלק סָאד ךיז טמענ ןופרעד .טייקכעלקריוו רעד טימ

 .קרעוו-סנַאסענער יד ןיא ןוא סעזַאב-לארשי יד ןָא קורק ר"ד ןופ

 .ןגָאז ליפ ךיז טזָאל רעלעטשטפירש םעד קורק ר"ד ןגעוװ;

 רַאפ לגנַארעג םעד ןגעוו סרעדנוזַאב ,ןבירשעג ליפ טָאה רע

 יד קורדסיוא ןבעגעג טָאה רע .רעקלעפ עניילק יד ןופ טייהיירפ

 ןשטנעמ םוצ עביל ןוא טייהיירפ ,טייקיטכערעג וצ גנובערטש

 בָאה ,טעטיזרעווינוא םעד ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג ןיב ךיא תעשב

 :טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד ןיא טפירשפיוא ןַא ןעזעג ךיא

 ןעק ױזַא .'רָאטקָאד רעטוג ַא ןייז ןעק שטנעמ רעטוג ַא זיולב'

 "-טפירש רעטוג ַא ןייז ןעק שטנעמ רעטוג ַא זיולב : ןגָאז ןעמ

 זיא סָאד -- שטנעמ רעטוג רעד .ןקסע רעטוג ַא ןוא רעלעטש

 ןקורק ר"ד שטניו ךיא .ןבעל רעזדנוא ןיא הנתמ עטסעב יד

 ןיפ עזעטניס עכַאפיירד יד גלָאפרעד טימ ןצעזרָאפ לָאז רע

 הכוז ןלָאז רימ ןוא ,ןשטנעמ ןלעבָאנ ןוא ןקסע ,רעלעטשטפירש

 ,"ןטפירש עיינ ענייז ןופ ןסינעג וצ ןייז
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 ןוא רעטסינימ-סגנודליב רענעזעוועג) ר"זעדווָאשַאבור ןמלז

 : טגָאזעג טָאה ,(ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ

 "עג ךיא :געוו-סנבעל רעייא ןגעוו טדערעג ָאד טרעוו סע;

 ןיא -- ךיא ,קינייועניא -- ריא :.ס.ס ןופ ביוהנָא םעד קנעד

 ןעמ ןעק ,ויטקעּפסָארטער געט ענעי טעז ןעמ זַא ,טנייה .ןסיורד

 ןעק ןעמ סָאװ ,ןעגנוגעווַאב יו ןשטנעמ ןַארַאפ ןענייז סע ,ןגָאז

 ךעלגעמ ןעוועג זיא טלָאמעד ןיוש רעבָא .ףוס ןטיױל ןטּפשמ ייז

 ןיא ןעגנומערטש יד טייל ןטייקכעלנעזרעּפ יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז

 עכלעוו ,ןענַאושז ןָאד' ןופ ײטרַאּפ ַא ןעוועג זיא .ס.ס .ס.ס

 -- לָאמ סעדעי ןוא ,טבילרַאפ ןייז וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה

 .טייקשימרוטש ןוא עביל רעבלעז רעד טימ ,ןערב ןבלעז ןטימ

 זיא .ס.ס .,!שימַאגָאנָאמ' ןבילבעג ןענייז ןעײטרַאּפ עקירעביא יד

 ..עביל ןיא טַאז ןעוועג טשינ לָאמנייק רעבָא

 ןעוועג זיא ,ןכיילג סנייז טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,יבר רעד;

 ןקרעמ טזָאלעג טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה .ס.ס ןיא .ןיקריס ןמחנ
 ןבָאה ייז יו ןטּפשמ ןעק ןעמ ביוא ןוא םידימלת ןּפיט יירד

 עלַא ןענייז ייז זַא ,ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא -- טקידנערַאפ

 -רעטנוא ךיז ייז ןבָאה ױזַא ,ןיבר ןייא ןופ םידימלת ןעוועג

 ,גנומערטש ַא ןעוועג זיא סע .ןרעדנַא םענופ רענייא טדייש

 יד ,גנוגעװַאב רעד ןיא עשיריל סָאד טריזילָאבמיס טָאה סָאװ

 -ַאּפמיס יד ןעוועג ןענייז ייז .עזומ יד ,עיזעָאּפ יד ,טייקכייוו

 ,טניירפ-ןויצ עסיורג יו טקידנערַאפ ןבָאה ייז ןוא עטסשיט

 טָאה םיא ייב .ידלָאטרעב יקצַאל ןענָאמרעד ליװ ךיא;

 ןרעדנַא ןיא .לארשי-ץרא וצ עביל יד טליּפשעצ יינ סָאד ןופ ךיז
 רימ .רעטרעטיברַאפ ַא ,'דגנתמ רענעקורטי ַא ןענַאטשעג זיא קע

 ןייז טול ױטּפשמ ביוא רעבָא .סָאװרַאפ טסואוועג טשינ ןבָאה

 ןעגנַאגעג זיא 'דגנתמ' רעקיזָאד רעד זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,ףוכ

 ןטימניא ןוא ווָאקַאווטיל השמ ןעוועג זיא סָאד ,ןגעוו עמורק ףיוא
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 עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד וצ .עירָאגעטַאק ַא ךָאנ ןעוועג זיא

 עשידיי יד טניורקעג טָאה רעכלעוו ,רעגינ לאומש טרעהעג טָאה

 .תולג ןיא רוטַארעטיל

 טניירפ ערעזדנוא ךייא ןרעהעג עירָאגעטַאק רעטשרע רעד וצ;

 ַא ,טבילרַאפ זיא רע .קורק ףסוי ר"ד ןוא יקסניצשעל בקעי

 רעד ןיא טביולג ןוא ,לארשי-ץרא ןיא רעביירש רעטבילרַאפ

 ןעוועג ךיא ןיב ןרָאי ךס ַא .גנולקיװטנַא רעזדנוא ןופ תלוכי

 ץלָאטש ןעוועג ןיב ךיא ."רבד; ןיא ןקורק ןופ רָאטקַאדער רעד

 רעד ןיא טרעדילגעגניירַא ךיז טָאה רע סָאװ ,טיירפעג ךיז ןוא

 ןיפ שרוש:המשנ םעד טצעשעג םיא ןיא בָאה ךיא ; החּפשמ

 יצ טומ ןייז ןוא עביל ןייז ; .ס.ס ןופ גנומערטש רעטשרע רעד

 -ןַאמָאר ַא ןייז וצ ידכ טומ קיטיונ זיא'ס .רעקיטנַאמָאר ַא ןייז

 ןַארַאפ ןענייז סע .ןעמונעגנָא טשינ טנייה זיא סָאד לייוו ,רעקיט

 וצ עביל ןופ ךיז ןצלעמשעצ ןוא ךיז ןעשטשעיּפ סָאװ ,עכלעזַא

 ,סױרַא ךיז טזייוו סע .געט-תישארב יד ןופ הפוקת-ןואג רעד

 ןייז טימ ךָאנ טבעל רע .רַאפרעד ןרעיוא ָאד ךייא ןענייז סע זַא

 .ןטכענ

 .סנבעל ַא ןיא ,טײקרַאבקנַאד ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא סע;

 -רעּפ ןופ טכיל םעד ךָאנ טפַאשקנעב יד זיא סָאד .גנוצַאשּפָא

 -עברַא רעד רעביא ןבירשעג קורק טָאה ךס ַא ,ןטייקכעלנעז

 תעב ,ךיז טליּפשעצ ןוא ךיז טגניזעצ רע ןוא .גנוגעוװַאב-רעט

 םיא ןופ לייו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנטכייל יד ןגעוו טדער רע

 טיצ ץרַאה ןייז ןעקנופ-טכיל עקידהמשנ סױרַא ןלַארטש ןיילַא

 -לע יד טָאה רַאפרעד ןוא .המששנ ןייז ןופ שרוש רעד יו ,ייז וצ

 "?.טשינ הטילש ןייק םיא ףיוא רעט

 טימ סעומש ןכיירטסייג ןייז טקידנערַאפ טָאה ריזש .ז

 רעייז ןטיה ןלָאז ייז ,יורפ ןייז ןוא קורק ר"ד וצ ןשטניאוו

 ןיא ןטכייל וצ ןייז-ךישממ לָאז רעייפ רענעי זַא ןוא ,טייקשירפ

 .ןרָאי ךס ַא ךָאנ ײז

 וצ ןקורק ר"ד ןטעבעג טָאה (הדובעה תודחא) טסערָא .א

 -רעּפ עריא ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד רעביא ךוב ַא ןביירש

 רעסיורג רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טסערא .ןטייקכעלנעז

 רעד תעשב ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג טָאה קורק ר"ד סָאװ לָאר

 עטמירַאב עקיטרָאד יד טימ ןעמַאזוצ 1917 ןופ עיצולָאװער

 -טיל ,שטיוועלעדנוז ,ןיקטָאּפַארק רעטעּפ :ןטנַארגימע עשיטילָאּפ

 .ןירעשטישט ןוא יָאנייו

 טָאה (טעטיזרעווינוא רעמילשורי ןופ) ןאסראינש לדנעמ

 "ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא'ס,; :רַאליבוי םעד טסירגַאב םערַאוװ

 ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,זדנוא וצ ךוּפיהל ױזַא יו, ,טגָאזעג רע טָאה

 ר"ד טָאה ,גנואיצרעד עלַאנָאיצַאנ:שידיי רעדָא ,עזעיגילער ַא

 סיורג ןיא רעטרילימיסַא טולָאסבַא ןַא ןופ טמוק סָאװ ,קורק

 -ָאס רעשידיי רעד ןבעגעגּפָא ןבעל ןייז ,החּפשמ רעזַאושזרוב

 ,"גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטסילַאיצ

 עסיורג יד טנָאמרעד טָאה (ןויצ-ילעוּפ עקניל) ףירח ףסוי
 ןוא סעיצקעל ענייז טימ ןלױּפ ןיא קורק ר"ד ןופ ןגלָאפרעד

 ןיק ןעמוקעג זיא קורק ר"ד יו טלייצרעד רע .ןעגניזעלרָאפ

 יו ןוא ,רעבערג-ןליוק עשיליוּפ יד ןריזינַאגרָא וצ ץיוװָאנסָאכ

 -ךיב ַא ןיא רע טָאה בוטש-רעטעברַא רעשידיי רעמערָא ןַא ןיא

 ןשיטסילַאיצָאס ַא רעבערג-ןליוק יד טימ טנווַאדעג תושמשהד

 ,ןייטשלע טַאקָאװדַא טדערעג ךָאנ ןבָאה סע ."בירעמ-ןוא-החנמ,

 ,דנַא"א ,"טמַא רעניטסעלַאּפ, רענוװָאק ןופ קירב

 -ַאב ןוא רעצַאשּפָא -- טניירפ יד קידנעקנַאד ,קורק ר"ד

 ענעי ןופע תונורכז עטנַאסערעטניא טלייצרעד טָאה -- רעסירג

 ."געט עסיורג

 ,םילשורי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טעטימָאקזרע רעד
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעייפ עטסערג ןיא עטסכיײרלָאצ יד

 -ָאק-ךרע רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ואוו ,ביבא-לת

 -לעפַאב רעד ןופ רעטערטרַאפ עטסנעעזעגנָא יד טימ טעטימ

 :סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעריפ יד טימ ןעמַאזוצ גנורעק

 -רָאפ ,קַאצנירּפש ףסוי : טרעהעג ןבָאה טעטימָאק םוצ ,טפַאשנַאמ

 ,רעטסינימ-סגנודליב -- ןרא ןמלז ,טנעמַאלרַאּפ לארשי ןופ רעציז

 ןיפ יאגרש .ז .ש ,ץנעגַא רעשידיי רעד ןיפ וװָאשַאבור-ר"זש ןמלז

 -ערקעס לַארענעג רעד -- הסכ הנוי ,גנוטלַאװרַאפ ץנעגַא רעד

 ןיפ רַאטערקעס לַארענעג רעד -- רימנ .מ ,י"אּפמ ןופ רַאט

 ,שַא םולש ,םילשורי ןופ רָאיעמ רעד -- ןורגא .ג ,תורדתסה

 -ןרעניא .וועג ןוא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ רעריפ) םיובנירג קחצי

 דָאטקעריד) םייהטרעוו .א ,ם"ּפמ) ןיקבַארז ר"ד ,(רעטסינימ

 -ָאקַאטרַאט רָאסעּפָארּפ ,לבבורז .י ,(םוירעטסינימ סטעברַא ןופ
 ,((םידיקּפה תורדתסה ןופ רַאטערקעס לַארענעג) יול .י ,רעוו

 סעניּפ .ל ,(תסנכ ןיפ רעציזרָאפ-עציוו רענעזעוועג) ןדמל .ח

 יד, ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא רעדנירג ,רעטקינייארַאפ .וועג)

 עטצעלא ןופ רָאטקַאדער) -- ןינַאצ .מ ,('טייק ענעדלָאג

 ןיזאר ןויצ-ןב ר"ד ,(תונכוס ןופ רָאטקעריד) ווָאנילק .י ,(?סעיינ

 רָאסעּפָארּפ ,(עירַאגלוב ןיא רעטערטרַאפ רעשיטַאמָאלּפיד .וועג)

 יד ןופ רעריפ) סייר לעשנַא ,טרעכייר ,(טוטיטסניא ןַאמצייוו ןופ

 ("רבד; ןופ רָאטקַאדער-ףעש) רערוש םייח ,(ןליוּפ ןיא ןויצ-ילעופ

 .ןָאסרואינש לשיפ רָאסעּפָארּפ ןוא

 -ָאק ןיא ןענייז טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט רעד ןופ

 ,רעציזרָאפ ,שטיװָארָאה .א ר"ד :ןטָארטרַאפ ןעוועג טעטימ

 ח ,גרבנירג .פ 'בג ,םירפא .ש ,(רַאטערקעס) בילטָאג םהרבא

 ןופ .ליכשי .צ ןוא םולב .ש -- הפיח ןופ ;דנַאלרוק .ג ןוא יבצ
 .ןַאמסדנַאל .ד ןוא יקסרַאבוז לווייפ --- םילשורי

 רעטדעדנוה טליפרעביא ןבָאה לַאז ןסיורג ןוא םענייש םעד

 -עטשטפירש ,רעטערטרַאפ סגנוריגער עכיוה ןטַאטוּפעד :טסעג

 .טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןוא םינקסע ,ןטסילַאנרושז ,רעל

 -יטש עכעלטפַאשטניירפ ,עמערַאוװ-קיצרַאה ַא טשרעהעג טָאה סע

 .טעטימָאק -ןרע רעד ןסעזעג זיא שיט:םוידיזערּפ םייב .גנומ

 -ָאטסנעשט יד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טנפערעד טָאה גנורעייפ יד

 ,ץיווָארָאה ר"ד רעציזרָאפ רעד ,טײלסדנַאל רעוװָאכ

 ר"ד טגָאז ,?ץלָאטש ךיא ןיב רעװָאכָאטסנעשט ַא סלַא; --

 -נַאב םעד טנייה ןענעפע וצ דובכ םעד בָאה ךיא סָאװ,, ,ץיוװָארָאה

 ןסיורג רעזדנוא ,ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעזדנוא דוֿבכל טעק

 .קורק ףסוי ר"ד ,טניירפ

 עדייז ןייז :השורי עסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה קורק ףסוי;

 טייקיגנעהּפָאמװא רעשילױּפ רעד רַאפ רעפמעק ַא ןעוועג זיא

 -רעפמעק ַא ןטלַאהעגסיױא ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא טָאה ןוא

 ןופ טסיײיג ףמַאק רעד .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןגעק גנולײטּפַא

 -רַאפ סָאד טָאה קורק רעבָא ןקורק ר"ד ןיא טבעל ןדייז ןייז

 גנואיירפַאב רעד וצ רע טבערטש ןָא טנגוי ןייז ןופ .טרעטיירב

 ר"ד ייב עקיטרַאנגייא סָאד .טייהשטנעמ רעד ןופ ןוא שטנעמ ןופ

 -לופ ןוא רעשיריבג ַא ןופ ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,זיא ןקורל

 -ידיי רעד ןיא ןײרַא זיא ןוא החּפשמ רעטרילימיסַא קידנעטש

 טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךָאנ גנוגעווַאב-רעטעברַא רעש
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 .סנבעל ןט17 ןייז טייז .שידיי טרָאװ ןייא ןייק טנעקעג טשינ

 טליפעג לָאמ ןייא טשינ טָאה ןוא רעפמעק ַא ןרָאװעג רע זיא רָאי

 רעטשרע רעד תעשב .ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תוסיפת ןופ םעט םעד

 ,ליוגנַאז לארשי טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג רע טָאה המחלמ טלעוו

 ליװגנַאז תעשב םרָאפטַאלּפ רעד ףייא ןעוועג ךיוא זיא ןוא

 רע זיא דנַאלגנע ןופ .עיצַארַאלקעד רופלַאב יד טסירגַאב טָאה

 טָאה רע ואוו ,דנַאלסור ןייק ,עיצולָאװער רעד תעשב ,ןרָאפעג

 ןעמוקעג רע זיא רעטעּפש .ןעיידיא ענייז רַאפ טפמעקעג רעטייוו

 ,ןלױּפ ןייק

 ןייק ןעמוקעג זיא רע טניז ךעלנעזרעּפ קורק ר"ד ןעק ךיא;

 ןענייז'ס ןעוו .ץרַאה שידיי םעראוו ןייז טוג ןעק ךיא .לארשי-ץרא

 ,ץּפָאריײא ןיא ןקילגמוא יד ןגעוו תועידי עטשרע יד ןעמוקעג

 ירע יו שטנעמ רעכעלקילגמוא רעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב-טלעוו יד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע

 -ָאד םעד ןבעגעגעגּפָא טָאה ןיא ,ןדיי יד ןעװעטַאר ןפלעה ןלָאז ייז

 ,תוחוכ ענייז עלַא ףמַאק ןקיז

 -יוא ןופ ןעגנוניימ ייווצ ןקורק ר"ד ןגעוו ןריטיצ ליוו ךיא;

 ,טגָאזעג טָאה יבצ-ןב טנעדיזערּפ רעודנוא .ןשטנעמ עטעטירָאט

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לָאטסָאּפַא רעזדנוא זיא קורק ר"ד זַא

 רעהפיח ןופ רָאטקעריד ,יקסנַאלּפַאק .ש רענישזניא ןוא ,טלעוו

 רעד ןופ רעדילגטימ שטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ןוא ,םוקינכעט

 רעשידיי סלַא :טגָאזעג טָאה ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 טימ רעקיטנַאמָאר ןשיליוּפ ַא ןופ זעטניס ַא קורק זיא רעביירש

 ןוא טייקכעלטנורג רעד טימ ןדנוברַאפ ,תודיסח ןופ קנופ ַא

 טעז סָאװ טסיצילביּפ ַא זיא רע .!קַאװטיל ַא ןופ טייקידתודוסי

 -נעזרעּפ יד ןופ לָאר יד ןוא ןשינעעשעג יד ןופ ןעלצרָאװ יד

 עשירָאטסיה יד טשרָאפ רע  .ייז ןיא ןקריוו סָאװ ,ןטייקכעל

 .טביירש רע עכלעוו ןגעו תופ.קת עלַאיצַאס יד ןוא תודוסי

 ןופ ערעל רעד ףיוא ןסקאוועג רע זיא טסילַאיצָאס רעשידיי סלַא

 חטש סקורק ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןוא ןיקריס ןמחנ

 וצ טמוק גנורַאפרעד רעשיסור ןייז וצ : רעטיירב ךָאנ רעבָא זיא

 -ַאנרעטניא םעד .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,ןליוּפ ןופ רוטלוק יד

 -ַאנרעטניא רעד .רעכיב ןופ ןעמונעג טינ רע טָאה םזילַאנָאיצ

 ןקיטסייג ןסיורג ַא טציזַאב רע ,המשנ ןייז ןיא טגיל םזילַאנָאיצ

 ןרַאפ טייקטיירג -תונברק טימ סיוא ךיז טנכייצ ןוא ןגעמרַאפ

 טָאה סָאד .עטהלוועַאב ןוא עטקירדרעטנוא עלַא רַאפ ןוא תמא

 ןָא טנגוי ןייז ןופ ןקורק ר"ד ןעק סָאװ ,יקסנַאלּפַאק טגָאזעג

 ,קורק ר"ד יװ ןבעל ןיא טניירפ עכלעזַא ךס ןייק ָאטשינ;

 טפיר ,םיא וצ רָאנ ךיז טדנעװ רע ןעוו ,ןייז טשינ לָאז סע רעוו

 רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא סָאד ןוא ,טניירפ ַא יװ ּפָא ךיז רע

 רעד ןטימניא ךָאנ זיא רע .ןצַאשּפָא ךיוה זומ ןעמ סָאװ ,ךירטש

 ,טגָאזעג טָאה ןעמ יװ .רעכיב עכעלטע וצ ךָאנ טיירג ןוא טעברַא

 ןוא טשרָאפ סָאװ ,גיוודול לימע רעטייווצ רעד זדנוא ייב רע זיא

 .עטכישעג רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ יד ןופ לָאר יד טייטשרַאפ

 םיא ךיא סירגַאב רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא;

 "קילג ןוא גלָאפרעד םיא שטניוו ןוא ,םיא שטנעב ןוא

 :טגָאז קאצנירּפש ףסוי

 -עי ןקורק דובכל הביסמ ַא ןיא טייקידנעווטיונ ַא עז ךיא; --

 סנייז .ךוב ַא סנייז רעדָא ןעלקיטרַא ענייז ןעייל ךיא ןעוו לָאמ סעד

 ןופ גָאט-ןיסמח ןיא טניו רעקידנשירפרעד יוו זיא לקיטרַא ןַא

 טָאה ןעמ זַא ,ןיימ ךיא .רבדמ ןיא סיזַאָא ןַא ,ןבעל רעזדנוא

 טשינ הביסמ עמיטניא ןוא עקיצרַאה ַא ןענעדרָאנייא טפרַאדעג

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קורק ר"ד לייוו ,רַאפרעד

 ַא זיא רע ליױו רָאנ ,רָאטַאלימיסַא ןַא ןופ ןוז ַא ןעוועג ןוא

 רעד זיא רע .עכעלשטנעמ סָאד קידנעטש טכוז סָאװ ,שטנעמ

 אקווד טשינ ןוא ,טייקכעלקריוו רעקיזָאד רעד ןיא רעקיטנַאמָאר

 .רעקיטנַאמָאר רעשידיי ַא רָאנ רעקיטנַאמָאר רעשיליוּפ ןייק

 ךיא .דייר עניימ ןופ ןקידײלַאב ךיז טעװ רע יצ ,טשינ סייוו ךיא

 טימ רע טעוװ יאדווא ןוא םזילַאער סנױזַא זיא סע סָאװ סייוו

 רעבָא ,םזילַאער ןיא םזיסקרַאמ ןגעק ןוא רַאפ ןריטוקסיד רימ

 -- רעקיטנַאמָאר .רעקיטנַאמָאר םעד ּפָא קרַאטש רעייז ץַאש ךיא

 -קנוינָאק ַא זיא -- טסילַאער .,טייקיבייא רעד ןיפ סעּפע זיא סָאד

 -ייש ןוא רעטוג ַא וצ ןרעדור טסייה --- רעקיטנַאמָאר .ךַאז-רוט

 -נַאמָאר ןדעי ןופ ,רוקמ רעד ,דוסי רעד זיא סָאד ןוא .ךַאז רענ

 זיא'ס יװ טקנוּפ ,קיבייא זיא סָאד ןוא -- טלעוװ רעד ףיוא םזיט

 רעבָא ,טלעק ןוא רעטניו ָאד זיא סע .גנילירפ רעד קיביײא

 ,גנילירפ רעד טמוק ךָאנרעד

 רָאנ ליוו סָאװ ,שטנעמ ַא םורַא זדנוא ןשיווצ ,ָאזלַא ,טייג;

 -- שטנעמ ַא םורַא זדנוא ןשיווצ טייג .ענייש סָאד ןיא עטוג סָאד

 רעד ףיוא ןטסילַאיצָאס ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סע .טסילַאיצָאס ַא

 טייג סע רעבָא ? טסילַאיצָאס ןייק טשינ טנייה זיא רעוו .טלעוו

 ַא רוטַאנ רעד ןופ ןיא סָאװ ,שטנעמ ַא זדנוא ןשיוװצ םורא

 רע זַא .תוהמ ןייז ןיא שטנעמ רעשיטע ןַא ןוא טסילַאיצָאס

 -ילג ,ןשינעעשעג ןגעוו רעדָא רעריפ ןוא ןשטנעמ ןגעוו טדער

 .סרעסעב סעפע וצ ןבערטש סָאד תונורכז יד ןיא ןייא רע טרעד

 ךיז זיא רעקיטנַאמָאר ַא .ןבעל ןייק ָאטשינ זיא םעד ןָא לייוו

 -- ןדירפוצ טשינ זיא ןוא ,זדנוא ןשיווצ טייג רע .שאיימ טשינ

 -ומרעד ןוא עקיצרַאה ַא זיא טייקנדירפוצמוא עקיזָאד יד ןוא

 | ,עקידנקיט

 ןדירפוצ זיא ןוא -- דנַאל רעזדנוא ןיא ָאד רע זיא טָא;

 ,ןדירפוצ טשינ רעבָא זיא רע  ןפַאשעג ָאד טרעוו סָאװ ,םעד ןופ

 קיטירק ןייז .טריקיטירק רע ןוא ןפַאשעג טרעוו ץלַא ױזַא יו

 | ,םינינע יד וצ עביל סיוא רעבָא זיא

 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי ןעמ געמ ןשטנעמ ַאזַא רַאפ;

 הביסמ עכעלטפַאשטניירפ ַא זיא סָאד לייוו ,תוביסמ ןענעדרָאניײא

 ןטוג ןוא קנַאדעג ןטוג ַא ןופ ןהכ ַא זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא רַאּפ

 טפַאשביל טימ ןעייל ךיא זַא ,ןגָאז ךיוא ליוו'כ .ןעמַאזוצ ליפעג

 ןעק יווװ םערָאװ ,ךימ ןגייצרעביא דייר יד ןוא ,ןעלקיטרַא ענייז

 ףרַאד סע סָאװ טעדנירגַאב ןעמ ביוא ןגייצרעביא טשינ ךיז ןעמ

 ערעסעב ,קורק טרעדָאפ ,םזילַאיצָאס ןרעסעב ַא ?רעסעב ןייז

 רעקינייו :ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ

 ןיא קורק סיוא טקירד ץלַא סָאד ,טייקלדייא רעמ ןוא טײקלַאטורב

 טָאה גנורעלקפיוא ןייז .ןסעומש ןוא רעכיב ,ןעלקיטרַא ענייז

 ,דוסי ןקידהמשנ ַא

 טזעינ ןרָאי ךס ַא ךָאנ לָאז רע דניירפ ןיימ ןשטניוו ליוו ךיא;

 ענייז ןקירדוצסיוא ןייז -חילצמ לָאז רע ,קורק ןייז וצ ןרעהפייא

 -שירפ רעבלעז רעד טימ ןוא הדמתה טימ ,רעהפיוא ןָא ןליפעג

 ןטיײלגַאב םיא לָאז ןליוו רעטוג רעד ןוא -- .ןליוו ןטוג ןוא ,טייל

 ."סנייז ןבעל עצנַאג סָאד

 רעטסינימ-סגנודליב םעד ןופ ווירב םעד טנעייל קַאצנירּפש .י

 ; טביירש רע ןכלעוו ןיא ,ןרא ןמלז

 ןבָאה םינינע עקידנעגנירד סָאװ ,דייל רעייז רימ טוט סע;

 רימ ןופ ןטימרַאפ ןוא םילשורי ןיא טנוװָא םעד ןטלַאהרַאפ ךימ

 רעקיזָאד רעד ןיא טנייה ןקילײטַאב וצ ךיז .,ןגינעגרַאפ סָאד

 ,הביסמ

 דניירפ ןרעייט ןיימ ןופ לבוי ןקירָאי-70 ןטימ תוכייש ןיא,
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 ןליפעג-סגנורערַאפ עניימ טקירדעגסיוא ךיא בָאה קורק ףסוי ר"ד

 טָאה סָאװ ,ןקסע ןוא רעלעטשטפירש ,רעקנעד סלַא םיא וצ

 ןיא ןוא ןשטנעמ ןיא הריתי המשנ יד ןכוז וצ ןבעל ןייז טעמדיוועג

 ןר"יי

 רעסיורג ַא ןופ רעגערט םעד קורק ףסוי ר"ד ןיא עז ךיא;

 -ליפ ַא ןיא סָאװ ךַאז ַא --- ,טייקיטכירפיוא רעלופ ןיא הנומא

 ,טייצ רעזדנוא ןיא הלוגס עקיטרעוו

 ןייטשייב םיא ןלָאז ןרָאי ליפ ךָאנ זַא םיא שטניוו ךיא;

 ,ןייז הנהמ וצ זדנוא ןעגנילעג םיא לָאז סע ןוא ,תולוגס ענייז

 -יטכיוו ןוא תודימ עטוג ענייז טימ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא יו

 ,"גנופַאש רעק

 םילשורי זיב ווָאכַָאטסנעשט ןופ געוו-םירוסי רעד

 םיובנירג קחצי רעריפ רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב טוג רעד

 . טגָאז

 -וצ שזדָאל ןייק עשרַאו ןופ ןרָאפעג ךיא ןיב 1903 ןיא;

 ןטלַאה וצ ,דָארשריק ןַאי רענישזניא םעד דניירפ ןיימ טימ ןעמַאז

 תעשב .'עיצַאלימיסַא רעד ןופ קיטע' רעד ןגעוו טַארעּפער א

 -מיג ַא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא גנילמַאזרַאפ רעשימרוטש רעד

 רעד ןעוװעג זיא סָאד .סעומש ַא רימ טימ טַאהעג ןוא טסיזַאנ

 ןרָאי ןופ ךשמב ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש .קורק ר"ד רעקיטנייה
 ,טנגעגַאב טשינ

 טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט6 ןרַאפ;

 רעד טימ ןוא רעגינ לאומש טימ ,יקסנישטשעל רעדירב יד

 -שיטסינויצ, יד טעדנירגעג ךָאנרעד ןבָאה סָאװ ,הרבח רעצנַאג

 -ץּפש ךיז ןיב ךיא ,".ס .ס ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס

 -ַאיצַאס ןטסינויצ יד .עּפורג רעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ רעט

 ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ןטסילַאירָאטירעט ןרָאװעג ןענייז ןטסיל

 -עג זיא קורק זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה'כ ןעוו .לארשי-ץרא ייב

 יו :טרעדנואוועג רעייז ךימ סע טָאה ,טסילַאירָאטירעט ַא ןרָאװ

 ?טסילַאירָאטירעט ַא ןרעוו לָאז דיי רעשילױּפ ַא ,סע טמוק

 -עג ךיז ןבָאה ,ןבעל ןבילבעג ןענייז סָאװ ,עלַא רימ זַא ,טנייה

 : ןגָאז וצ ןביולרעד רימ ךיא ןעק -- ,לארשי תנידמ ןיא ןפָארט

 ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןָא טלָאמעד ןופ ךָאנ ןקורק ביל בָאה ךיא
 קורדנייא רעמענעגנא ןַא ןבילברַאפ רימ זיא'ס ,טסיזַאנמיג ַא

 טוג רעטעּפש ךימ בָאה'כ ןכלעוו טימ ,טסיזַאנמיג םענעי ןופ

 ,טנַאקַאב

 ןופ דליב עקיטסייג סָאד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ קורק ר"ד;

 ןעייר יד ןופ סױרַא ןָא טנגוי רעד ןופ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא

 יד וצ רעבירַא זיא ןוא עיצַאלימיסַא רעשילױּפ-שידיי רעד ןופ

 ,רערעל רעייז ןרָאוװעג זיא ןוא ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעייר עסיורג

 .מכער ערעייז רַאפ רעפמעק ןוא רעריפ

 -גנע רעד טימ ןדנוברַאפ קורק ר"ד ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא;

 .רעריפ עריא טימ טעדנײרפַאב ךיז ןוא ײטרַאּפ-רָאבײל רעש יל

 תוסיפת עשיליוּפ יד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רע טָאה ןלױּפ ןיא

 "זוטרַאק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טקישרַאפ ןעוועג זיא ןוא

 לעװ ךיא זַא .געוו-םירוסי רעד ןעוועג זיא געוו ןייז .עזערעב

 רעד' .ןפורנָא סע ךיא לעװ ,ןקורק ןגעוו לקיטרַא ןַא ןביירש

 .'םילשורי זיב ווָאכָאטסנעשט ןופ --- קורק ףסוי ןופ געוו-םירוסי

 ,הריתי-המשנ ַא טימ טכױהַאב זיא ןָאטעג טָאה קורק סָאװ ץלַא

 זומ ךיא .םרָאפ רעטסשירפ ,רעטסנייר רעד ןיא הנומא טימ

 לָאמנייק .ערעדנַא ךיוא ןענַאטשרַאפ טָאה רע זַא ,ןענָאמרעד ָאד

 ןעוועג רימ ןענייז קידנעטש .טגירקעג טשינ ךיז רימ ןבָאה

 ןשטנעמ עכלעזַא טכיל טימ טכוזעג ןליוּפ ןיא בָאה ךיא .,דניירפ

 ןיא ןפלעה רימ ןלָאז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא לבבורז יװ ,קורק יו

 ,טכַאמעגכרוד טלָאמעד ןבָאה רימ סָאװ ,לגנַארעג םעד

 -םירוסי רעד זַא ,ביולג ךיא .קורק רבח ,ךייא סירגַאב ךיא

 !לארשי ץרא ןיא ךעלקילג טייז .יאדכ ןעוועג זיא געוו

 טסינַאמוה ןוא טסימיטּפָא רעפיורג רעד

 : טגָאז ,י"אּפמ ןופ רַאטערקעס לַארענעג ,הסכ הנוי

 .רעמ טשינ ,רָאי 12-10 זיולב קורק רבח םעד ןעק ךיא; --

 ךיא ןוא --- ,טּפָא םיא טימ ךיז ךיא ףערט ןרָאי עלַא יד רעבָא
 -גואוו ַא זיא רע לייוו ,ךיוה רעייז םיא ץַאש ךיא זַא ,ןגָאז ליוו

 ,תולוגס עקיטכַארּפ טימ טשטנעבעג זיא רע .שטנעמ רערַאברעד

 םדוק לייו ,םיא ץעש ךיא .עכעלנייוועגרעסיוא ,עכעלשטנעמ

 ,קלָאפ ןייז ,ןשטנעמ םעד ביל טָאה רע :טסינַאמוה ַא רע זיא לכ

 ןייז .עטכישעג יד ,רוטַארעטיל יד ,גנוטכיד יד ,טפַאשלעזעג יד

 טָאה רע .אנוש ןייק טשינ ןוא דניירפ ַא זיא רע .עביל זיא זיוועד

 ןוא דניירפ ןוא םירבח ענייז סטוג רָאנ טשטניוו ןוא ץרַאה טיג ַא

 ןייק .טסימיטּפָא רעסיורג ַא זיא רע .ןשטנעמ סלַא -- ןשטנעמ

 --- ,ןטניוו עזייב' ןפ הפוקת ַא ןיא ךָאד ןבעל רימ ןוא --- ,טניוו

 ;ןשטנעמ ןיא הנומא יד סױרַא טשינ ןצרַאה ןייז ןופ טסייר

 ,םזינַאמוה ןופ ןוחצנ ןיא ,סטוג ןופ ןוחצנ םעד ןיא ןביולג ןייז

 ,גָאט וצ טנייה זיב ביײהנָא ןופ ױזַא .םזילַאיצָאס םענופ גיז ןיא

 רע טייג ,ייליבוי ןקירָאי-קיצעביז ןייז ןרעייפ רימ סָאװ םעד ץוח

 יאדוװַא .גנורַאפרעד ךס ַא רע טָאה יאדווַא .רעמיורט ַא יוװ םורַא

 ,רעמיורט ַא ןבילבעג זיא רע רעבָא ,ןעגנושיוטנַא טימ טַאז רע זיא

 ליוו ךיא ןוא -- טפַאשלעזעג רעזדניא ןיא זַא ,ןיימ ךיא;

 ןַארַאפ טשינ ןענייז -- סטכעלש ןייק ןדייר טשינ ריא ןגעוו

 .טכַארּפ-ןעטנעמ יד ןריזילָאבמיס סָאװ ,קורק ר"ד יוװ ךס ןייל

 -רַאפליפ ןענייז עכלעוו ,קורק רבח טימ ןשינעגעגַאב עניימ ןופ

 טימ סײרַא קידנעטש ךיא ייג ,םינינע ךס ַא ןָא ןריר ןוא עק יב

 ענעי וצ טרעהעג קורק רבח לייוו .גנוקיטומרעד ןופ ליפעג ַא

 זַא ,ייז ןזייו ערעזדנוא ןעגנושיטנַא עלַא ייב סָאװ ,ןשטנעמ

 רעכעלרע ,רענייר ,רענעביוהרעד ,רעסעב ןייז ןעק שטנעמ רעד

 -לעזעג רעזדנוא ןיא קיטכיוו ױזַא זיא סָאד ןוא .רעיירטעג ןוא

 ,טפַאש

 -ילָאבמיס קורק זַא ,ןגָאז רימ תעב אמזוג ןייק טשינ זיא'ס
 -עווש עשיטסיווגניל ץָארט זַא ,גָאז ךיא .טייקכעלטנגוי יד טריז

 -רָאברַאפ ,(! זדנוא טימ גנַאל טשינ זיא רע ןוא) רע טָאה ןטייקיר

 ןבעל וצ ןוא טייקכעלקריוו רעזדנוא ןייז וצ ספות םישוח ענעג

 ןייז ןיא רעדנואו יד ןופ רענייא זיא סָאד ןוא ,זדנוא טימ

 ןופ ןוא דנַאל רעזדנוא ןופ שטנעמ ַא סיוכרוד זיא רע .רעטלש

 -טנגוי ןייז ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא ץלַא סָאד ןוא ,הנידמ רעזדנוא

 ,טייקשירפ ןוא טייקכעל

 ַא רעייז טימ טקיטפעשַאב טציא זיא רע זַא ,סייוו ךיא

 ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טעברַא רעקיטכיוו רעייז ןוא רעסיורג

 םולח םעד ןצרַאה ןיא טגָארט רע .גנוגעווַאב רעטעברַא רעד

 ןייז ןופ רָאי 50 רעביא קידנעייז .טייקינייא-רעטעברַא ןגעוו

 ןקילגמוא עטסערג יד ןופ ענייא זַא רע סייוו ,טסילַאיצָאס ַא ןבעל

 טגָאז רע ןוא .גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ גנוטלַאּפש יד --- זיא

 רעזדנוא השורי ַא ןזָאל ןלעװ רע טלָאװ סָאד זַא ,קידנעטש רימ

 ןופ טייקידנעװטיונ יד ןיא עיזיו יד ןוא ץנַאלג םעד :טנגוי

 ןופ גנוכעלקריוװרַאפ ןגעוו טסנרע ןטכַארט רימ ביוא ; טייקינייא

 ,הנידמ רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא םזילַאיצָאס
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 רעלטסניק ןוא רעקירָאטסיה רעד

 ריא ןוא ןרָאי עגנַאל ךייא שטניוו ךיא !קורק רבח רערעייט;

 -עזדנוא ןופ גנוכעלקריוװרַאפ יד ןעז וצ זדנוא טימ ןייז הכוז טלָאז

 .ןעגנובערטש עטסעב ער

 :טגָאז (תסנכ ןופ ןירעציזרָאפ-עציוו ענעזעוועג) ןדמל הנח

 ןדעי ןופ .קורק ר"ד ןופ רערערַאפ יד וצ רעהעג ךיא; ---

 ץוח ןגינעגרַאפ ַא ךיוא זיא סָאד ןא סעּפע ךיא ןיוועג סעומש

 ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ עקינייו יד וצ טרעהעג קורק .ןצונ םעד

 ןוא .םעד ןופ ןעמ טניוװעג ,יז טימ ןסעומש טשינ לָאז

 יד טנרעל סָאװ ,עטלייצעג יד ןשיוצ זיא רע :עטסערג סָאד

 רעייז רָאנ טשינ .םזילַאיצָאס ןופ סרעטָאפ יד ןייטשרַאפ וצ טנגוי

 ןענייז ייז יוװ ,ןיזָאר ר"ד טגָאזעג טָאה'ס יוװ ,ךיוא רָאנ ,הרות

 טפמצעקעג ןבָאה ייז סָאװרַאפ .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא ןעוועג

 רעד ףיוא ןוא ,םירבח יד ףיוא טקריוװעג ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא

 רעשינכעט' רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז רימ .גנוגעוװַאכ

 סָאװ ,טוג זיא רַאפרעד ןוא .רשפא ,קינכעט ליפוצ -- 'הפוקת

 -ַאב ןיא ןשטנעמ ןלָאמסיוא זדנוא ןעק סָאװ רענייא ָאד זיא סט

 ױזַא יו טלָאמ רע רָאנ ,קורק טביירש רָאנ טשינ .ןעגנוגעוו

 טימ ךיז טלגנַארעג ןוא ,ייז טימ טסעומשעג ,ןעזעג ייז טָאה רע

 ,טסיטערטרָאּפ ַא זיא רע .יירעלָאמ זיא עטכישעג סקורק ,ייז

 .ןעגנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ןייק טשינ ןענייז ןעלקיטרַא סקורק

 -עג ןייטשרַאפ וצ ךעלגעמ טשינ זיא ןעגנורעדליש עכלעזַא ןָא

 רעד בילוצ זדנוא יב ךעלרעווש לסיב ַא זיא ןקורק :עטכיש

 רשפא רעבָא ,זדנוא וצ ךיז ןסַאּפפצ םעד בילוצ ןוא ךַארּפש

 ייב זיא רע קרַאטש יו קורק סייוו ןעמעלַא זדנוא ןופ רעקינייוו

 רעטנזיוט יד .רענעיל יד ןשיוצ טצעשעג ןוא טבילַאב זדנוא

 .רַאבקנַאד םיא םענייז ,ןקורק ןענעייל סָאװ ,טנגוי ןוא רענעייל

 ַא טיג ןוא רעיצרעד ַא ,רערעל ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רט

 ןייז ןופ לסיבַא ןענשרי וצ ןסַאמ-טנגוי עטיירב יד טייקכעלגעמ

 טימ טייג סָאװ ןידניירפ סנבעל ענייז ךיוא שטנעב ךיא .הרות

 ."םיא טימ ןעמַאזװצ טפמעק ןוא טנוזעג ןייז טיה סָאװ ,םיא

 רעבלעז רעד ןבילבעגנ זיא קורק

 :טגָאז (תנסכ ןופ טַאטיּפעד) ץישּפיל דוד

 -עדנַא ףיוא לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג זיא זדנוא ןופ רעדעי;

 רעד ןופ חוכ רעד זיא סָאד ןוא .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןוא ןגעוו עו
 -סנבעל ןרעדנוזַאב ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש קורק .גנוגעווַאב

 םיא בָאה ךיא .ןשינעלגנַאר עטסקרַאטש יד ןופ ןבעל ַא ,געוו
 סָאװ סָאד ,טנעָאנ רעד ןופ טציא ןוא ןטייוו ןופ רעירפ טנעקעג
 ,ןטסלדייא ןוא ןטסנייפ םוצ טרעהעג סיוא טקירד רע

 טָאה קורק .עכעלנייוועג ןייק טשינ זיא הביסמ עקיטנייה יד;
 לָאמ עלַא ןיא רע יו ױזַא ןבילבעג זיא רע ,ןטיבעג טשינ ךיז

 ,ךעלרעסיוא ייס .ךעלריטַאנ טשינ -- ןייז טשינ ןעק רע .ןעוועג
 רעבָא ,טעטילַאודיװידניא ענעגייא ןייז טָאה רע .ךעלרעניא ייס
 ןעגנירדוצנירַא ךיז רֶע טימַאב עלַא זדנוא ןופ רעקינייו טשינ

 ץנַאג ַא ףיוא סָאד טוט רע .ןבעל ןטסגינייוועניא רעזדנוא ןיא
 טעז רע .ץנַאטסיד עסיוועג ַא טפַאש סָאד .ןפוא ןקיטרַאנגייא
 -געמ יד םיא טיג סָאד .ןסיורד ןופ ןוא קיניוועניא ןופ זדנוא
 ךיא .זדנוא ןופ רענייא רעדעי יו רעטייו ןעז וצ טייקכעל
 -ַאב רימ ןעוו ,טייקנדירפוצ ערעדנוזַאב ַא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ליוו
 ןעמ ןעוו ,םיא טימ טסעומש ןעמ ןוא םיא טימ ךיז ןענעגעג
 ךיא .ןעגנוגעווַאב ןוא ןעיידיא ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ענייז טרעה

 תסנכ ןיא לשיט ַא ייב םיא טימ לָאמַא ןציז וצ היכז ַא בָאה

 ,םעד ןופ האנה ןבָאה ןוא

 : גנוניישרעד עכעלנייוועגרעסיוא ןַא זדנוא ייב רשפא זיא רע;
 ןייז .טײקכעלריטַאנ טימ ןעמַאזוצ טייקכעלטנורג ןוא טייקשירפ

 -ַאנ זדנוא ייב ךיז ןליפ זיא גנוגנערטשנא עכעלטנגוי עלעיצעּפס

 רעד זיא סָאד טָא ,ןעוועג זיא רע יו ןביילב ליוו רע .ךעלריט

 ,"קורק רבח

 רענַאיצולָאװער רעד קורק ר"ד

 ןבָאה טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד; :טגָאז לבבורז י

 ר"ד דובכל לבוי םעד טריזינַאגרָא ןבָאה ייז סָאװ ,ןָאטעג טוג

 ,תואמצעה םוי םעד ןופ גנורעייפ רעד ךָאנ ךיילג ,קורק ףסוי

 רעגנילדנעצ ןיב ךיא .גנומיטש בוט-םוי ַא ןיא ךָאנ ןענייז רימ תעב

 ןעזעג בָאה ךיא ןוא סייו ךיא .ןקורק טימ טעדניײרפַאב ןרָאי

 לָאמנייק טָאה רע .סעירָאעט ןיא טלבירגעג ךיז טָאה קורק יוװ

 לבבורז ןוא קורק ףסוי ר"ד

 -עלַא ןעוו זַא ,,םימיה תירחא' ןופ עירָאעט יד ןעמונעגנָא טשינ

 טָאה קורק .ןדיי יד ןייז טוג ךיוא טעװ -- טוג ןייז טעוװ ןעמ

 ןופ עטכישעג רעשיאָארעה שיגַארט רעד ןיא טלבירגעג ךיז

 -לעוו ,םזילַאיצָאס רעשלַאפ ַא זיא'ס זַא ,סייוו רע ,קלָאפ ןשידיי

 םעלבָארּפ יד ךיוא ןזעל ןגעוו עגַארפ יד ןיירַא טשינ טמענ רעכ
 ,ןדיי ןופ

 עיצולָאװער רעשידיי רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה קורק;
 ןוא טעברַא רעד ייב ןפָארטעג לָאמנייא טשינ ךיז ןבָאה רימ ןוא

 טעדנירגַאב שיטערָאעט דימת טָאה רע .ןשינעלגנַאר עלַא יד ייב

 ןופ ןוא ,ןעגנואיושנא עשידיי ענייז ייס ,םזילַאיצָאס ןייז ייס

 .קעװַא טשינ לָאמניק קורק זיא געוו ןשיטעטניס םעד

 געוו םעד ףיוא םיא טימ טנגעגַאב רַאפרעד ךיז בָאה ךיא;,
 עיַאר יורפ ןייז ןוא םיא שטניוו ךיא .ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא

 ןסיירטימ ךיוא ןוא געוו םעד ףייא רעטייוו ןעמַאזוצ ןייג ןלָאז ייז

 -וק יד רַאפ ןוא רוד רעזדנוא רַאפ געוו ןקיטכיל םוצ ערעדנַא

 ,"תורוד עקידנעמ
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 : טגָאז (טוטיטסניא ןַאמצייוו ןופ) טרעכייר רָאסעּפָארּפ

 ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא קורק ר"ד יו ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו, ---

 -טנגוי ןוא טייקנילפ ןייז ןרעדנואווַאב טזומעג ןעמ טָאה ,לַאז

 ןקירָאי-60 ןייז טרעייפעג ןבָאה רימ ןעוו ,קנעדעג ךיא .טייקכעל

 טקנוּפ ןעוועג קורק זיא ,יבצ-ןב טנעדיזערּפ ןקיטציא םייב לבי

 םיא ןָאק סָאװ ,םיא ןיא סעּפע ןייז זומ רעכיז .טנייה יו ױזַא

 ,ןטלַאה ױזַא
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 ךיז דע טנכייצ ,קיטנַאמָאר ןייז ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז ץוח;

 טײקרַאטשצרַאה טימ : תולעמ עסיורג ייווצ טימ לכ-םדוק סיוא

 רע .טַאט ןוא קנַאדעג ןופ טייקטסיירד ,טייקטסיירד טימ ןוא

 ,טסייג-טייצ םעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טייטשרַאפ

 ,סייו קורק .סיזירק ןקיטסייג ןופ הפוקת ַא זיא טייצ רעזדנוא

 .ןתועט ףיוא ןוא ןעגנורַאפרעד ףיוא ןענרעל ךיז זומ ןעמ זַא

 סרעריפ ןייז וצ יואר ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא זיא קורק ר"יז

 .תמא םעד ןגָאז וצ טומ םעד טַאהעג טָאה רע לייוו ,רוד ַא ןופ

 ןופ .םיא ןגעוו ןגָאז ןעק ןעמ סָאװ ,ךַאז עסיורג ַא זיא סָאד

 ַא זיא רע ?הזעה עקיטסייג יד טָא ןעמונעג רע טָאה ןענַאו

 ןיא יו םורַא עטכישעג רעד ןיא טייג רע ןוא ,רעקירָאטסיה

 : ךעלּפענק יד ףיוא ןקירד וצ ואוו סייוו רֶע .ןטרָאגנייוו םענעגייא

 -נַאדעג עכעלשטנעמ יד ןקריוו ןָא ןבייה ,סָאד טוט רע ןעוו ןוא

 -וצ ןענעק סָאװ ,רע יו ןשטנעמ ךס ןייק טשינ ןעק ךיא .ןעק

 -יישרעד-גָאט יד -- ,סעּפע ןגעוו ןדייר ייז ןעוו --- ,ןדניבפיונ

 ,לשמל ,טדער רע ןעו .עטכישעג רענײײמעגלַא רעד טימ ןעגנינ

 רַאפ עטכישעג יד טצנַאט ,ַאלָאז לימע רעדָא ענייה ךירנייה ןגעוו

 רָאנ טשינ ןכַאז קידנעטש טניפעג רע ;יז ןעעז רימ ןיא זדנוא

 טרעהעג רע ןוא ,ּפָאק םענעגייא ןייז ןופ רָאנ ,רעכיב יד ןוכ

 עטכישעג רעד ןופ ךיז ןענרעל סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ קיטייצכיילג

 ןגעוו ,לשמל ,טדער קורק ר"ד ןעוו .רדסכ ךיז טלקיװטנַא יז יו

 .עילַאטיא עקילָאמַא סָאד רימ ןעייטשרַאפ טייצ-סנַאסענער רעד

 יד טײטשרַאפ רע :ןדניבנעמַאזוצ ייז ױזַא יו טייטשרַאפ קורק

 יד וצ קורק ר"ד טיג םעד וצ .ןעגנוגעווַאב עקיטסייג עסיורג

 רעד ייב ןעמערַאװנָא ךיז ןליוו רימ ןיא ,טנגוי ןופ טײקמערַאוו

 ןשירָאטסיה ןייז וצ .טכיל ןקיזָאד םעד ייב ןוא טנגוי רעקיזָאד

 ןעמוקעג זיא קורק ;:תמא ןכעלרעניא םעד וצ רע טיג ןסיוו

 ןזייו : ךַאז עיינ ַא ָאד ןפַאשַאב ןפלעה ליוו רע ןוא דנַאל ןיא

 רעזדנוא זַא ,טבערטש רע ; טייקיבייא עלעוטקַא סנױזַא זיא סָאוװ

 -וק יד ןוא טייקיבייא רעיינ ַא רַאפ ליּפשייב ַא ןייז לָאז קלָאפ

 ."זדנוא ןופ ליּפשיײב ַא ןעמענּפָארַא ךיז ןלָאז תורוד עקידנעמ
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 : טגָאז (םוירעטסינימ-סטעברַא ןופ רָאטקעריד) םייהטרעוו .א
 -נילדנעצ ןעק ךיא .תונורכז ןופ ךיוא טנוװָא ןַא זיא טנייה, ---

 רעסיורג רעד ןופ תודע ןַא ךיוא ןיב ךיא .ןקורק ר"ד ןרָאי רעג

 יורפ יד ,עיַאר ,הרבח ערעייט רעזדנוא ךיוא טליּפש סע סָאװ ,לָאר

 ,קורק ר"ד ןופ

 ןקיטסייג םעד ןכוז סָאװ ,ענעי ןיפ געוו רעד זיא געוו סקורק,

 געו םעד ןענופעג טָאה קורק .םיא ןעניפעג ייז זיב ,ןשטנעמ

 ןלַאעדיא ןקיזָאד םעד םישעמ ןוא תוחוכ ענייז עלַא ּפָא טיג רע ןוא

 ,ןטובירטַא עריא עלַא ןוא הנידמ רעזדנוא ןיוש ןבָאה רימ .געוו

 ןופ גנוריזילַאער יד ןכיירגרעד וצ רעטייוו טציא רימ ןבערטש

 ןבָאה סע יווװ ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא זדנוא ייב םזילַאיצָאס

 .ןָאסלענעצַאק לרעב ןוא ןיקריס ןמחנ ,סעה השמ טנרעלעג זדנוא

 ןוא סרערעל עטסקיטכיוו ערעזדנוא ןופ רענייא זיא קורק ר"ד

 ",סרעזייוו-געוו

 -ַאגלוב ןיא רעטערטרַאפ ןעשיטַאמָאלּפיד :וועג) ןיזָאר ר"ד

 : טגָאז (עיר
 יד וצ ךיוא רָאנ קורק ר"ד וצ רָאנ טשינ רימ ןדער טנייה, ---

 סָאװ ,הפיקת רעזדנוא רַאפ ןוחצנ רעסיורג ַא זיא'ס ,עקידנזעוונָא

 ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס ,טכיירגרעד ןיוש ןבָאה רימ

 םעד ןעיירפַאב וצ ףמַאק רעד ןביוהעגנָא עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה סע .קלָאפ עשידיי סָאד ןוא שטנעמ

 .ךיוה ױזַא ןצעש ןוומ רימ עכלעוו ,סרעגערט-לעקַאפ יד עלָאר

 ,דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,1940 טניז קורק ר"ד ןעק ךיא

 : תוביס ייווצ בילוצ םיא וצ ןגיוצעג ךימ טָאה ביײהנָא ןופ דלַאב

 טייג סָאװ ,טסילַאיצָאס ןשידיי ןתמא ןַא ןעז טלָאװעג בָאה ךיא

 טעברַאעגטימ םיא טימ בָאה'כ .געוו ןייז טנעווקעסנָאק ןוא רדסכ

 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,המחלמ רעד תעשב ,טעטימָאק םעד ןיא

 ןיא טעטימָאק ןשידיי ןשיטסישַאפ-יטנַא םעד טימ גנודניברַאפ

 יד עז ךיא .טנעָאנ ױזַא רימ רע זיא טלָאמעד טניז .'עוװקסָאמ

 רע יו ןוא ,תורוקמ יד טכיירגרעד רע יוװ ,קורק ר"ד ןופ ןגעוו

 ןעוו .-עטייוו רָאפ ייז טצעז ןוא ןלַאװק עקיטסייג יד ןופ טגיױז

 -כעלנעזרעּפ רעשירָאטסיה ַא ןופ דליב ַא זדנוא טיג קורק ר"ד

 יד טנרעלעג ןבָאה עלַא רימ .ןשטנעמ םעד זדנוא רע טיג ,טייק

 רעייז רעבָא ,ןעקנַאדעג ,ןעיידיא זדנוא ןביג רעכיב יד .עטכישעג

 -קילג ןייז ןעק קורק ר"ד .שטנעמ םעד זדניא ייז ןביג ןטלעז

 "רבד, ןיא ןכוז ןשטנעמ רעטנזיוט רעגנילדנעצ זַא ,םעד טימ ךעל

 יד רעזעל יד טיג רע .ןרוגיפ עשירָאטסיה ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז

 טכַאבָאַאב ךיא .רעמ ךָאנ ןסיוו וצ ןליו םעד ןוא ןעלסילש

 ןכיירטשרעטנוא זומ ןעמ .החּפשמ ןיימ ןיא ךיוא ןוא םיטעמוא סָאד

 ישר .קורק עיַאר ר"ד ןידניירפ רעזדנוא ןופ לָאר עסיורג יד

 יז זיא -- הכוז רע זיא) ודגנכ -- הכז אל רזע -- הכז :טגָאז

 ןגעק יז זיא -- הכז טינ רע זיא -- ,ןירעפלשה עקידנעטש ןייז

 טשינ ןוא ןירעפלעה ַא טימ ןעוועג הכוז טָאה קורק ר"ד ,(םיא

 רע סָאװ םעד ןיא קלח ןסיורג ַא טָאה יז ןוא ןירענגעק ַא טימ

 ,"טכיירגרעד טָאה
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 קורק סָאװ ןעייל ךיא, :טגָאזעג טָאה ה"ע ,םױבטסַאמ .י

 "רעד ,ןלַארטש-המשנ ןצירּפש תורוש ענייז רעטנוא לייוו ,טביירש

 רעייז ַא ךעלרעניא טבעל סָאװ שטנעמ ַא זיא קורק ןוא ; טייקנביוה

 רעמענעגנָא ןַא זיא רע זַא ךיז טכַאד ,םיא טעז ןעמ ןעוו .ןבעל ךייר

 יד ןופ רענייא ,ןשקע ןַא רע זיא תמאב רעבָא ,שטנעמ רעביל ןוא

 "רעד טימ ןעגנַאגרעד זיא רע זַא ןיימ ךיא ןוא ,םינשקע עסיורג

 טשינ זיא עביל .ןייגרעד טלָאװעג טָאה רע ןיהואוו ,טייקנבייה

 ,טנַאלַאט ןבָאה ןעמ זומ ןבָאה וצ ביל ,ןינע רעכעלנייוועג ַא סעּפע

 -שטנעמ רעד וצ עביל רע טליפ ןבעל ןצנַאג סקורק ןופ ךשמב

 םעד ךיא סירגַאב ,טסירטילעב ןוא רעלעטשטפירש ַא סלַא .טייה

 -טפירש סלַא קיטכיוו רעקינייו טשינ זיא קורק לייוו ,רַאליבוי

 .ףןקסע רעכעלטפַאשלעזעג סלַא יו רעלעטש

 4+ ++ ז+

 (ןלױּפ ןיא ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעריפ) סייר לשנַא רעניזעזניא

 ןכלעוו טימ ןקורק ר"ד ןגעוװ ןגָאז וצ ךס ַא בָאה ךיא; :טגָאז

 ךָאנ דלַאב יו קנעדעג ךיא .ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא ךימ זיא'ס

 ןשידיי םעד טריזינַאגרָא קורק טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 ,רעּפיש החצי ר"ד טימ ןעמַאזיצ ,'דנַאברַאפ עיצַארגימע רעטעברַא

 טָאה טסילַאירָאטירעט סלַא קורק .ערעדנַא ןוא ברַאפרעבליז ר"ד

 -רַא ןשידיי םעד ןגָאז וצ עבַאגפיוא עטכייל ןייק טַאהעג טשינ

 -עג טָאה רעבָא .עיצַארגימע ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו רעטעב

 יד ןעזעג ךיוא ןוא רעטעברַא ןשילױּפ םעד ןופ עגַאל יד ןעז

 ןקורק טימ ןפָארטעג ךימ בָאה ךיא .רעטעברַא ןשידיי ןופ עגַאל

 -ּפָאמוא) יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ייב לעיצעּפס ,םישעמ יינ

 וצ טכוזעג טשינ טָאה קורק .ןויצ ילעוּפ יד טימ !עקיגנעה

 ןקידתופתושב םעד ןפַאש וצ טכוזעג רָאנ ,ןפירגַאב יד ןשיוװרַאפ

 ,החמש רעקיטכירפיוא רעד ןופ סייוו ךיא .ןעמַאזוצ ןייג ןוא געוו

 .לארשי ןיא גנוכיירגרעד רעדעי ןקורק ייב סױרַא טפור סָאיו



 221 ןראליבוי ערעודנוא

 טייקכעלגעמ יד ןבָאה וצ קורק הרבח רעד ןוא םיא שטניוו ךיא

 ."תומולח ערעזדנוא ןופ גנוכעלקריוורַאפ דעד טימ ךיז ןעיירפ וצ
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 (עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ רעריפ) םולבראי קרַאמ

 : טגָאז

 ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןוא ןרָאי ךס ַא ןיוש ןקורק ןעק ךיא; --

 ןענָאזרעּפ ךס ַא ןוא ןעגנוגעוװַאב ענעדישרַאפ יד טוג ןעק רע

 -דנעצ ןופ ףיולרַאפ ןיא טלמַאזעג רע טָאה טנייה טביירש רע סָאװ

 רימ .טנַאלַאט סקורק טימ טבעלַאב טרעוו סָאד ן.א .ןרָאי דעגניל

 ,ןסייוו עלַא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טשינרָאג זיא םיא ייב זַא ,ןעעז

 -רַא רעשילגנע רעד ןיא טעטירָאטױא רעסיורג ַא זיא קורק זַא

 טנעָאנ סרעדנוזַאב קידנעייז -- ,ךיא רעבָא .גנוגעוװַאב-רעטעב

 -ַאכ רע יו טפָא ןיוטש ךיא זַא ,ןגָאז זומ --- ,ךיירקנַארפ וצ

 -עטעברַא עשיזיוצנַארפ יד ךיוא ףיט ןוא קיטכיר טריזירעטקַאר

 -עג ,זירַאּפ ןיא ,גנַאל טשינ ָאד ,ךיז בָאה ךיא .גנוגעװַאב-רעט

 רע .עקַארב ,רעריפ ןשיטסילַאיצָאס ןטסטלע םעד טימ ןּפָארט

 -ַאיצָאס לארישי תנידמ ןיא ָאד ןענייז'ס יצ ,טגערפעג ךימ טָאה

 .רעטקַארַאכ ןוא ליטס ןשיאעּפָאריײא ןסיורג םעד ןופ ןטסיל

 םעד סלַא ןקורק ףיוא ןזיוועגנָא ךיא בָאה ,םיא קידנרעפטנע

 ךיא .לארשי תנידמ ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,ּפיט ןשיטסידעטקַארַאכ

 רע לָאז שזַאגַאב ןקיטסייג ןסיורג ןייז טימ זַא ןקירק שטניוו

 וצ ןפלעהטימ ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא רַאפ גנוזיילרעד ןעגנערב

 ,"הנידמ רעשידיי רעד ןופ גנוקיטסעפַאב רעד
 + 4 צ+

 ןיא ןקורק טימ טנעקַאב ךימ בָאה ךיא; : טגָאז םירוי ריד

 קורק .עגַארפ טייהרעדנימ רעד ןגעװ טַארעפער ַא ייב ןלױּפ

 ןייז ןבילבעג יירט זיא ןוא 'עידרַאװג רעטלַאא רעד וצ טרעהעג

 רע .לגנַארעג רעשיאָארעה ַא ןעוועג זיא ןבעל סקורק .עיידיא

 ףרַאד ןקורק .םזיטנַאמָאר ןשיטסילַאיצָאס ןייז יירט ןבילבעג זיא

 ןביילב עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער עקיבייא יד טימ ןכיילגרַאפ ןעינ

 -ָאריײא יד טרעבָארעד טָאה רע .ןעיידיא עטמיטשַאב יירטעג

 עקיזָאד יד לָאז .המשנ רענייר ןייז טימ ןטסילַאיצָאס עשיאעּפ

 עשיטסינַאמיה עסיורג ךיז ןקילײטַאב'ס רעכלעוו ןיא ,הביסמ

 .ליּפשייב ַא סלַא ןעניד ,רעטסייג
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 טָאה ,רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ,ןַאמסָארג השמ

 .ווירב ןקיזָאד םעד הביסמ רעד וצ טקישעגוצ

 :דניירפ רעביל ןוא רעבושח רעייז;

 ןוא רָאטַארָא ,טסיאייסע-טסיצילבוּפ ןדנצנעלג םעד ,ךייא;

 -סייה םעד --- טסילַאיצָאס-סטייהיירפ רעשירעפמעק בייל ַא יו

 שטנעמ:סקלָאפ ןוא טסילַאוטקעלעטניא ןשיניװגנַאס ,ןקידמעטָא

 עטסקיצרַאה עניימ -- םיעבשדןב ַא ןרעוו רעייא וצ --- ,ךיילגוצ

 -ַאנ ,עכעלנעזרעּפ --- ןדיירפ ןיא ןרעטלע ךיז טלָאז ריא ! תוכרב

 ןוא ןירעדיילטימ רעייא .ןמאו ןמא -- עכעלשטנעמלַא ,עלַאנָאיצ

 -קַא ןַא לָאמַא ןײלַא ןוא ,רעטיילגַאב-סנבעל רעייא ,ןירעיירפטימ

 !תוכרב ןיא ןסורג עטסעב יד -- ,קורק ענעריא ר"ד -- ןיטסיוויט

 ",ןַאמסָארג השמ .,רעייא
 + + צ+

 -יירש ןטנַאקַאב ןופ גנוסירגַאב יד ןעוועג זיא קיצרַאה רעייז

 ,ןימינב 'ר ,ןקסע ןוא רעב

 : טגָאזעג טָאה ןימינב 'ר

 רעד ןופ ביוהנָא םוצ .ןענַאד ןופ רָאנ ןקורק ןעק ךיא; --

 -נָא טרָאד ךיא בָאה ןןגרָאמירפ ןלעה ַא ןיא ."רבד; גנוטייצ-גָאט

 לָאמנייא טביירש סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא ,ןעמָאנ םעיינ ַא ןפָארטעג

 .טנַאסערעטניא רעייז ןענייז ןעלקיטרַא יד ןוא ,לקיטרַא ןַא ךָאװ ַא

 -עדנעטשרַאפ ,תועידי ,טנָאזירָאה רעטיירב ַא ןעוועג זיא ייז ןיא

 -ייצ ןשיאערבעה ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןרעטש רעיינ ַא -- שינ

 ר"ד סָאד זיא דע :ןגערפ ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ןזעוו-סגנוט

 "רבד, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןיירַא ךיא ןיב לָאמנייא ? קורק

 ךיז ךיא בָאה לענש רָאג .טנעקַאב ןטרָאד ךיז ןבָאה רימ ןוא
 ,םיא וצ ןעוועג ברקתמ

 -ץגנָא ןבָאה סע .געט ערעווש ןעוועג טלָאמעד ןענייז סע;

 ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,ןברוח-רעלטיה ןופ תועידי ןעמוקנָא ןביוה

 .טשינ טביירטרעביא ןעמ יצ ,טשינ יצ ,תמא זיא'ס יצ טלפייווצעג

 .תמא זיא סָאד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןָא ביױהנָא ןופ בָאה ךיא

 טנַאקַאב סעּפע זיא סע רעדייא ךָאנ דחּפ טימ לופ ןעוועג ןיב ךיא

 טינ ךָאנ ךיז ןבָאה :ןגערפ ךיז ךיא געלפ גָאט ןדעי .ןרָאװעג

 ןעוועג רשפא ךיא ןיב רַאפרעד ?ןדיי ףיוא תוטיחש ןביוהעגנָא

 בָאה ךיא .ערעדנַא יו רעמ תירושב:בויא יד וצ טיירגעגוצ

 סעּפע טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא רשפא, ןטכַארט וצ ןביוהעגנָא ךיוא

 ? סנבעל ןעװעטַאר וצ ןענַאד ןופ ןָאט וצ

 ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש יד ןופ רענייא;

 ןפַאשעג ןבָאה רימ .קורק ר"ד דניירפ ןיימ ןעוועג זיא ,רימ טימ

 טינ טרעהעג ןָאטעג ןבָאה רימ סָאװ .ןשטנעמ עּפורג עניילק ַא

 עסיורג ַא ליפ ךיא : סנייא זיולב ןגָאז ליוו ךיא רעבָא .ןינע םוצ

 ,עטשרע סָאד : ןכַאז ייווצ בילוצ קורק ףסיי ר"ד וצ טײקרַאבקנַאד

 תריסמ רעתמא טימ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז טָאה רע

 ןבָאה רימ טכענ ןוא ן'העש לפיוו טלייצרעד ךיא טלָאװ .שפנ

 ,טקישעג ןבָאה רימ סעמַארגעלעט לפיוו ,ןעמַאזוצ טכַארברַאפ

 קורק טָאה ןילַא םעד טימ .טקעלקעג טשינ טייצ יד טלָאװ

 .ץרַאה ןיימ ןענואוועג ןיוש

 ,קורק ר"ד ןגעװ ןגָאז טציא לעוװ ךיא סָאװ עטייווצ סָאד ;

 טָאה'מ סָאװ םעד וצ ךוּפיה ןקידנעטשלופ ןיא ןייז רשפא טעװ

 םעד ,טסילַאיצָאס םעד ,רעפמעק םעד קורק ןגעוו טרעהעג ָאד

 ןופ שטנעמ םעד םיא ןיא ןענופעג בָאה ךיא .רענָאיצולָאװער

 ַא טָאה סָאװ ,שטנעמ םעד ,עביל ןופ שטנעמ םעד .,עינָאמרַאה

 ףיוא רָאנ .ןשטנעמ ןיא ליפעג םענעגרָאברַאפ ןדעי וצ גנַאגוצ

 -רַאפ ןוא םיא וצ ןייז ברקתמ טנעקעג ךיז ךיא בָאה דוסי םעד

 .ןליפעג ענייז ןייטש

 טשינ רשפא טָאה סָאװ ,טרָאװ-יודיוװ ַא ןגָאז ךיא זומ ָאד ןוא;

 עטצעל יד ןיא טנעקעג בָאה ךיא ביוא :ןטעקנַאב ףיוא טרָא ןייק

 ןענייז סע תעשב ,ןעמעטָא ךעלשטנעמ ןוא דנַאל ןיא ןבעל ןרָאי
 ןוא ערעװש ,םישעמ ענייש טשינ ליפ ױזַא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא

 וו ןשטנעמ ַאזַא ןעקנַאד רַאפרעד ךיא ףרַאד -- עקידנרעװשַאב

 עלַא ןיא ךעלשטנעמ ןוא ןייר ןבילבעג זיא סָאװ שטנעמ ַא ,קורס

 .טייצ רעד ןופ ןעגנולדנַאװ

 ןקרַאטש ןליפעג עניימ זַא ,עז ךיא לייוו ,ןייז קיספמ זומ ךיא

 ר"ד טניירפ ןבושח ,ןרעייט ןיימ סירגַאב ךיא .רימ רעביא ךיז

 עניימ לָאמ ןטשרע םוצ סיוא םיא קירד ךיא ןוא -- קורק

 ךשמ ןיא ןבעגעג רימ טָאה רע סָאװ ץלַא רַאפ ןליפעג עטספיט

 ,"לארשי ןיא ךיז ןעניפעג ןייז ןופ

 טכַאמ םלוע רעד .קורק ר"ד טרָאװ סָאד טגירק ףוס םוצ

 .עיצַאוָא עסיורג ַא םיא

 קיצרַאה קורק ר"ד טרעפטנע עדער רעכעלריפסיוא ןַא ןיא

 יד ןופ ןזילַאנַא ןקידנצנעלג ַא טיג ןוא ןעגנוסירגַאב יד ףיוא
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 ,תוביס יד ןא טנכייצ קורק ר"ד .רוד ןייז ןופ ןפמַאק ןוא ןעיידיא

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא רעליש ַא סלַא ךָאנ טריפעג םיא ןבָאה סָאװ

 ןגעו טדער רע :ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד וצ עיזַאנמיג

 -עג זיא רע ןכלעוו ףיוא געוו ןרעווש ןוא ןטריצילּפמָאק םעד

 ױזַא יו תוביס יד ןופ זילַאנַא ןשירָאטסיה ַא טיג רע . ןעגנַאג

 -רַאפ, יד ןוא ?.ס.ס; יד ,םזילַאירָאטירעט רעד ןענַאטשטנַא זיא'ס

 עכעלטייהיירפ יד ףיוא פא ךיז טלעטש רע .ײטרַאּפ ?עטקינייא

 ןוא ןעגנובערטש עשיטסינַאמוה ןוא ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס

 ןעגנואיצַאב עכעלטפַאשדניירפ ןופ טייקיטיונ יד רעטניא טכיירטש

 רעסיורג רעד .ןשטנעמ עשירעפמעק ןוא עעשיאיידיא ןשיווצ

 ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעיוד גנַאל טימ םיא טקנַאד םלוע

 רעקיצרַאה רעד טקידנערַאפ ךיז טָאה טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 זיא סע ןעוו טָאה ביבא-לת סָאװ ,עטסנעש יד ןופ רענייא ,טנויִא

 .טַאהעג

 ןעגנוסירגַאב יד

 סָאװ ,ןעגנוסירגַאב יד ןענעייל בילטָאג .א ןוא ץיווָארַאה ר"ד

 ךיוא יו לארשי ןיא םיצובק ןוא טעטש ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז

 עילַאטיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע) עעּפָארײא ןופ :דנַאלסיוא ןופ

 -עמַא-םורד ןופ ;עקירפַא-םורד ןופ ;עילַארטסיױא ןיפ ,(ץייווש ןוא

 :לארשי ןיא .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוא עקיר

 ןופ ,סערייא-סָאנעוב ןופ .םינקסע ןוא ןטַאטוּפעד ,ןרָאטסינימ ןופ

 םעד ןופ :ןטייצ-.ס.ס יד ןופ ךָאנ םירבח ןוא טניירפ עטלַא יד

 -ילעוּפ יד ןופ רעריפ םעד ןופ ,קַאז םהרבא רעטכיד ןטנַאקַאב

 ,יקסדָאגיװ .מ רעקָאטסילַאיב םעד ןיפ ןוא ,יקסלאגער .מ ןויצ

 ןטלַא םעד ןופ --- זירַאּפ ןופ ,יקסנישעצ השמ :ָאגַאקיש ןופ

 רעציזרָאפ םעד ןופ :שטיוועלעוויק רָאסעּפָארּפ רעוט רעטעברַא

 רַאפ לָאמקנעד םעד ןופ ןוא "רעטנעצ עיצַאטנעמוקָאד, םעד ןופ

 ןופ :ןָאדנָאל ןופ .ןָאסראינש קחצי -- ענעלַאפעג עשידיי יד

 ןעמַארגעלעט ךס ַא ןוא .תליא והילא רָאדַאסַאבמַא לארשי םעד

 -נַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןיפ ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה ןוא

 סָאל ,עיפלעדַאליפ ,ָאגַאקיש ,טיורטעד ,קרָאי וינ ןיא ןטפַאע

 -ענעג םעד ןופ -- ץייווש רעד ןופ ;אדירָאלּפ ןוא סעלעשזדנַא

 רָאטקעריד םעד ןופ ןוא שטיברוג ר"ד "עזא; רַאטערקעס לַאר

 .ךָאלב רָאסעּפָארּפ
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 ןעגנוסירגַאב עשיטסירעטקַארַאכ ייווצ יד ;ףוס םוצ ןוא

 -עדוי ףסוי ןופ :ןבעל ץנַאג סקורק ר"ד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ

 זיא 1906 ןיא זַא טנָאמרעד רעכלעוו ,(אבס-רפכ ןיא) שטיוועל

 םעד טימ ןעמַאוצ הסיפת רעװעשרַאו רעד ןיא ןסעזעג רע

 ךלמ ןופ ,ןריובלעמ ןופ ןוא -- קורק ףסוי 'טנעדוטס ןגנויי

 ןוא ןייארַאפ-רעשיילפ רעװעשרַאװ ןופ רעציזרָאפ םעד) ידור

 ױזַא יו טנָאמרעד רעכלעוו ,("עקיגנעהּפָאמוא, יד ןופ דילגטימ

 -ַארטנעצנָאק ןשילוּפ םעד ןיא 1927 ןיא ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענייז ייז

 .עזערעב-זוטרַאק ןיא רעגַאל עיצ

 יד סָאװ ,םָאלּפיד ןרע ןַא ןקורק ר"ד רעביא טיג םירפָא .ש

 םעד ןיא ןבירשרַאפ םיא טָאה טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט

 קורק ר"ד יורפ רעד ןוא .דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןופ "ךוב םענעדלָאג;

 .ןעמולב טעקוב ןסיורג ַא רעביא ןעמ טיג

 + ט: ט:

 (תורדתסה ןופ ןַאגרָא) "רבד, ןופ עיגעלָאק עיצקַאדער יד

 -ער .לבוי סקורק ר"ד טרעייפעג גנוציז רעלעיצעּפס ַא ףיוא טָאה

 ןבָאה רעוט-רעטעברַא ןוא טסיצילביּפ ַא סלַא םיא ןגעוו סעד

 לצרעה טַאטוּפעד ,רערוש םייח רַאטקַאדער-ףעש רעד ןטלַאהעג

 ,לבייל לאינד ןוא יאכז .ד ,ףלעהטָאג .י ,רעגרעכ

 גנולײטּפָא רוטלוק יד טריזינַאגְרָא לבוי םעד טָאה הפיח ןיא

 -נָא .בולק -ןטרַאטיל ןוא ןטסילַאנרושז רעד ןוא טָאטש רעד ןופ

 ןטַאטוּפעד ,ןטנעגילעטניא עקידנריפ יד ןעוועג ןענייז דנזעוו

 ןופ רעטייל רעד טריפעג טָאה ץיזרָאפ םעד .סרעוט-ללכ ןוא

 ַא .קענעזַאר טעטילַאּפיצינומ רעד ןיא גנולײטּפָא ריטלוק רעד

 רענעעזעגנָא רעד ןטלַאהעג טָאה קורק ר"ד ןגעוו עדער ערעגנעל

 .רעגניז לדנעמ רעריפ רעטעברַא ןוא טסילַאנרושז

 עלעיצעּפס ַא טריפעגכרוד טָאה ָאידַאר רעמילשורי סָאד

 ייורעטניא ָאידַאר ַא ךָאנ .רַאליבוי םעד טעמדיוװעג עיצידיוא

 "יד רעד גנוצַאשּפָא ןַא ןבעגעג םיא ןגעוו טָאה קורק ר"ד טימ

 ,הירחש .ש ןוא סַאנָאי רָאטקער

 -נוטכיר ענעדישרַאפ ןופ עסערּפ עשידיי ןוא עשיאערבעה יד

 .ןעלקיטרַא עכעלריפסיוא טעמדיוועג ןקורק ר"ד טָאה ןעג

 ,שטנעמ ַא סלַא ןקורק ר"ד טריזירעטקַארַאכ עלַא ןבָאה ױזַא

 ןכלעוו געוו םעד טרעדלישעג ןוא ,רעפמעק ןוא רעלעטשטפירש

 .םילשורי ןיב ווָאכָאטסנעשט ןופ טכַאמעגכרוד טָאה רע

 לבוי ןקירָאי:70 סווָאלבַארכ הנקלא וצ

 ןגעוו ןביירש ךיא ןעק יו

 "יז ענייז וצ ןיקסווָאלבַארכ רבח

 םיא ןעק ךיא ןעוו ,רָאי קיצעב
 ןיא רָאי ףלעווצ רָאנ ךעלטנגייא

 -רוא ןעמ ןעק יו ? עקירעמַא
 ענייז סָאװ ןשטנעמ ַא ןגעוו ןלייט

 רעד ןיא ןגיל ןרָאי עקידנעילב

 ןופ טייהנעגנַאגרַאפ רערַאדנעגעל

 -שידיי ןרענָאיצולָאװער ןקילָאמַא

 רַאפ רימ ןעעז טנייה ןוא ,ןלױּפ

 -עלרעביא עפיט ןופ ןשטיינק יד טימ ןַאמ ןטנרָאיַאב ַא רָאג ךיז

 ? טכיזעג ןפיוא ןעגנוב

 רעזדנואק ןופ רעמונ ןטירד םעד טנַאה ןיא ךיא טלַאה טָא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ םעד ,"געוו

 זיא רעמונ רעד .ןליוּפ ןיא (עטקינייארַאפ) ײטרַאּפ רעטעברַא

 ןיא עטקילײטַאב יד ןשיוװצ ןוא ,1918 ,רעבמעצעד ןט6 ןופ

 .יקסווָאלבָארכ .א ןעמָאנ רעד ךיוא טנכייצעגנָא טרעוו לַאנרושז

 רענעי ןופ רבע ןקידובכב םעד וצ ןיוש טרעהעג רע זַא סע טסייה

 -רעד רָאנ רע ןעק טציא ןוא גנוגעוװַאב-גנואיירפַאב רעשימרוטש

 ןשיווצ ןגיל סָאװ רָאי 27 יד טפַאשביל ןוא גָאטיײװ טימ ןענָאמ



 228 ןר ַאליכוי ערעזדנוא

 -נעשט; דנַאב רעטנַאזָאּפמיא רעד זיא טָא ,טנייה ןוא טלָאמעד

 וינ ןיא ןענישרעד קירוצ גנַאל טינ זיא סָאװ ?ןדיי רעווָאכָאטס

 ,ןיקסווָאלָאבָארכ .א ןופ טעברַאטימ רעוויטקַא רעד קנַאד ַא קרָאי

 -מוא ענייז ןיא ןוא ,דובכה-תארי טימ דנַאב םעד טרעטעלב ריא

 יד לָאמַארעדיװ ריא טעז תונורכז ןוא רעדליב ,ןעמענ עקילָאצ

 -נגעשט רעטנעצ ןקידעכָאק םענעדנואוושרַאפ םעד ןופ טלַאטשעג

 ןסקָאװעגרעדנַאנופ ךיז טָאה טנגוי סדניירפ רעזדנוא ואוו ווָאכָאטס

 וצ טײהנעגנַאגרַאפ יד -- לָאמַארעדיװ .ץנַאלּפ ןלופ ריא ןיא

 -יירטעג ןוא רעצ ןופ םידעפ טימ ןדנובעגוצ זיא ןעמ רעכלעוו

 ,טפַאש

 שטנעמ רעד זַא קורדנייא רעד ןעמוקַאב ךיז ןעק סע ןוא

 עטכיזשעג רעד וצ ןיוש ןרעהעג הנקלא רבח רעד ןוא יקסווָאלבָארכ

 ךיז ןעמ ןעק ןעמָאנ רעייז טימ זַא ,רוד ןשירעפעש רעזדנוא ןופ

 רַאפ ןטרַאװרעד טינ רעמ ןעמ ןעק ייז ןופ רעבָא ,ןשטנעב רָאנ

 סע ביוא .קלָאפ רעזדנוא ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ ןוא טנייה םעד

 סָאװ קורדניא רעשלַאפ ןיטולחל ַא סע זיא ,ױזַא ךיז טכוד

 רעזדנוא ןופ םינּפ םעד ןוא שטנעמ םעד ןופ דליב סָאד טינ טיג

 טטנערבעגרעביא סָאד ,שאמ לצומ דוא רעד טינ זיא רע .עכָאּפע

 ןרעייפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ ץלָאה קיטש

 רעקידעבעל רעד ,טרעקרַאפ ,זיא רע .טייצ רעסיורג רענעי ןופ

 סָאװ קינשַאּפערָאה רעקיטסיײג רעד ,הפוקת רענעי ןופ ךשמה

 .שַא ןקידנעטכינרַאפ ַא ןיא ןענערבסיוא ןרעייפ יד טינ טזָאל

 יד ןיא זיב ןיקסווָאלבָארכ ןופ טפַארק-רעיודסיוא יד טָא

 -- לייו .רעדנואוו ַא ךעלטנגייא זיא ןיירַא ןרָאי רעקיצעביז

 ענייז טימ ךעלרע ןעוועג וימי לכ זיא רע לייוו רַאפרעד אקווד

 לָאמ יירד רָאנ ,לָאמ ןייא טינ טלָאזעג רע טָאה -- ןעגנוביולג

 ענייז טימ ןעזעג טינ רע טָאה .גנושיוטנַא ןופ ןייּפ יד ןבעלרעביא

 םולח רעקיטלַאװג ַא ןענורעגסיוא זייווכעלסיב זיא סע יװ ןגיוא

 טימ טבעלעגרעביא טינ רע טָאה ? עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ

 ןופ םוקמוא ןקיביולגמוא םעד סנטייוורעד ןופ ןייּפ רעפיט רעד

 ?ןליוּפ ןיא קלָאפ שידיי ןייז

 טסַאל עכַאפיירד ַאזַא ןצרַאה ןיא קידנגָארט ,ןגעווטסעדנופ

 -פייווצרַאפ ןיא ןלַאפעגנײרַא טינ שוריפב רע זיא ,גנושיוטנַא ןופ

 רעטשלחרַאפ רעד ןיא ּפָא טגנילק םיטש ןייז ,טרעקרַאפ .גנול

 ןוא טייקרָאלק רערעדנוזַאב ַא טימ עקירעמַא ןשידיי ןופ טפול

 ,טייקיביולג

 עגונב םזילַאער ןפרַאש ןופ זעטניס ַא םיא ןיא טבעל סע

 ,טפנוקוצ רעד יבגל עיזיוו ןקידלגילפ ןופ ןוא טייקכעלקריוו רעד

 ןופ ןעגנוכיירגרעד עקידטשרמולכ יד ןופ ןרַאנ טינ ךיז טזָאל רע

 שוח רעטכע רעד םיא טנרָאװַאב ןופרעד ;םורַא ןשידיי םעד

 ןופ תוחכ יד ןופ ןעמוקייב טינ ךיז טזָאל רע ןוא ,היארה

 םיא טנרוװָאַאב ןופרעד ; טײקידנעהּפָא ןוא טייקיטליגכיילג ,םזיניצ

 סיקסװָאלבַארכ ןופ טייקינייא-ייווצ עקיזָאד יד ,ןוימדה חכ רעד

 ןייז ןופ ןטיבעג עלַא ןיא ךיז טקעלּפטנַא רעטקַארַאכ ןקיטסייג

 ןפרַאש א טימ ,לכ תישאר ,טעז רע .סערעטניא ןכעלטפַאשלעזעג

 ןכעלטלעװלַא ןקיטנייה ןופ ןטייקשלַאפ ןוא ןתאלוח יד גיוא

 ענייז ןיא ןימאמ רעטסעפ ַא רע זיא ךָאד ןוא --- ,םזילַאיצָאס

 -נעו עקידנעטש ןוא עטשרע ןייז .תומולח ןוא ןגָאזנָא ,ןטָאבעג

 ןשידיי ןופ ןשטנעמ-סטעברַא יד וצ ,ןטסילַאיצָאס יד וצ זיא גנוד

 -עגסיוא ןַא רָאנ ,טסילַאירָאטירעט ַא רָאנ טינ זיא רע .קלָאּפ

 .טסילַאירָאטירעט רעשיטסילַאיצָאס ןכָארּפש

 -טנפערַאפ טָאה רע סָאװ "שפנה ןובשח לקיטש ַא, ןיא

 :רע טלייצרעד ,(1954 ץרעמ) "לעווש ןפיוא; ןיא טכעל

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ךיא בָאה דניק סלַא ךָאנ;

 ןוא עטיוט עלַא וצ ןליוומוא ןוא רוטַאנ רעד וצ עביל ןיימ

 ךימ ןעמ טָאה רדח ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .,ןכַאז ענעקורט

 טשרע ךיא בָאה ָאד רָאנ .דלַאװג טימ ןּפעלש טזומעג

 ענירג יד ןוא ךייט םוצ ,רעדעס יד וצ ןעקנעב ןביוהעגנָא

 ַא ךָאנ שינעקנעב יד טָא ..לטעטש ןיימ ןופ סעקנָאל

 ךימ טָאה רעדלעפ ןוא ןכייט ,רעדעס טימ טלעװ רעיירפ

 ."םזילַאירָאטירעט ןשיטסילַאיצָאס םוצ טריפעג רעטעּפש

 טגָאזעגּפָא טינ דניירפ רעזנוא טָאה שינעקנעב רעד טָא ןופ

 ןייז ךיז טמענ ןופרעד -- ,ןרָאא ערעטלע יד ןיא ךיוא ךיז

 טגיל ץרַאה ןייז רעבָא ."דנַאליירפ, םוצ טייקנבעגרעביא עקיכות

 -- רֶע טביירש --- לייוו .טפנוקוצ ַא ןופ םולח םעד ןיא רָאנ טינ

 שידיי טיירב ןוא יירפ ַא ןופ עיזיוו ןיימ טָאה לָאמנייק;

 -כעלקריו רעשידיי רעד ןופ ןסירעגּפָא טינ ךימ ןבעל

 ףעירפ דנַאלײרפ שידיי ַא וצ ןבערטש רעזדנוא ...טייק

 ףיז ןגָאזּפָא ןייק טניימעג טינ ןפוא םושב טָאה טציא ןוא

 סעילַאװכ יד ןענייז עקירעמַא ןיא .ָאד ןבעל ןשידיי ןופ

 ןיא יו רעקרַאטש ךס ַא עיצַאלימיסַא רעקימורַא רעד ןופ

 "ירעד רימ ןזומ .עּפָאריײא ןופ םיבושי ענעדנואוושרַאפ יד

 -ימיסַא יד ןופ ךיז ןציש סָאד -- ,ןטנעמעלע עדייב רעב

 -יירפ שידיי ַא וצ ןבערטש סָאד ןוא סעילַאװכ עקידנריל

 ןרעכיז ןליו רימ ביוא ןעלּפָאטרַאפ ךַאפנעצ --- ,דנַאל

 ",רעקלעפ יד ןשיוװצ קלָאפ סלַא םויק רעזדנוא

 יד ןגעק הלוגס עקיצנייא יד דנַאליײרפ ןופ םולח רעד זיא

 ןקיטולב םעד ןגעוװו ןיא סָאװ ןוא ?קלָאפ ןרַאפ ןרַאפעג עלַא

 רָאג זיב טימ יקסווָאלָאבָארכ טרעפטנע ףיורעד ףיוא ? טנייה

 ; דייר ערָאלק

 ןגרָאמ ןופ ןָא טינ ךיז טביוה דנַאליירפ שידייג

 רעד .ןבעל רעזדנוא ןופ גָאט ןדעי טימ ,טנייח ןופ רָאנ

 טריפ דנַאלײרפ שידיי ןשיטסילַאירָאטירעט ַא וצ געוו

 ָאד טנייה ןיוש ןפַאש רימ סָאװ סדנַאליירפ עשידיי יד ךרוד

 ןיא ...טנייה ַא ןָא ןגרָאמ ןייק ָאטינ לייוו ,ןבעל רימ ואוו

 ּפָארט םעד רימ ןלעטש דנַאליײרפ וצ ןבערטש רעזדנוא

 ךעלמיטסקלָאפ-שיטסילַאיצָאס:שידיי ,קלָאפ שידיי ףיוא

 ,לטימ ַא זדנוא רַאפ זיא סָאװ דנַאל ףיוא טינ ןוא ,קלָאפ

 ",ליצ-טּפיוה ןייק טינ

 -עמַא-שידיי ןיא טנייה רעקיטציא רעד סיוא טעז יװ רעבָא

 ןייק טינ טעװענַאש רע ןוא ,יקסווָאלָאבָארכ טגערפ -- ?עקיר

 ןיא לוש עשידיי יד ,לשמל ,זיא טָא .קיטייװ ןייז ןיא רעטרעוו

 -- רע טגָאז -- רעלעק ןיא לוש עשידיי יד רעבָא; .רעלעק

 -לצנייא ןַא יו רעמ זיא -- (1955 ,רַאורבעפ ,"לעווש ןפיוא;,)

 -עמַא רעשידיי רעד ןופ ןמיס רעקירעיורט רעד זיא סָאד .לַאפ

 יד ןופ ןכַארקעגסױרַא טייצ עטצעל יד ןענייז ןלוש יד .עקיר

 -רַאפ עלַא ןענייז ייז רעבָא ,ךעלביטש-םעדיוב ןוא סרעלעק

 ןיא ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא .תולד ןופ רעלעק ןיא ןרָאװעג ןסיוטש

 רעזדנוא ןיוש ךיז טניפעג ,רעקירעדינ ךָאנ טינ ביוא ,רעלעק

 -לוק-שידיי עצנַאג סָאד -- ךוב עשידיי סָאד ,רעטַאעט רעשידיי

 ערעזדנוא רעגָאזטרָאװ עסיורג יד .עקירעמַא ןיא ןבעל לערוט

 ַא ןיא ןענייז ,עסערּפ רעד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ סָאװ

 רעייז ,םעד ןיא קידלושטימ ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ סָאמ רעסיורג

 ",ףעלעק ןופ טייקיבייא; יד ןייז טעװ ףָארטש

 רע .טנעה יד ןזָאלוצּפָארַא טיירג טינ זיא יקסווָאלָאבָארכ

 -טסבלעז יד ןוא .ךיז ךיוא רָאנ ,ערעדנַא רָאנ טינ טקידלושַאב
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 .טַאט וצ גנורעדָאפפיוא ןַא קיטייצכיילג ךיוא זיא גנוקידלושַאב

 ,ינוי ,"לעווש ןפיוא;) רע טגָאז --- ?גנוקידלושַאב עסיורג ןיימ;

 ןופ ןטסילַאיצָאס יד ,זדנוא ףיוא ןגײלפױרַא ןעמ ןעקא -- (3

 -ּפָארַא ,טסײגפמַאק רעזדנוא ןריױלרַאפ ןבָאה רימ ,טייצ רעזדנוא

 רעד רעטנוא ןכָארבעגנעמַאזוצ יו טעמכ ןוא טנעה יד טזָאלעג

 ",ןברוח-רעלטיה ןופ ןטילעג ןבָאה רימ סָאװ הלּפמ רעכעלרעדיוש

 ךיז ןביוהפיוא ןענעק ןײלַא רימ .ןייז ױזַא טינ זומ סע רעבָא

 ןוא !ןלעוו רָאנ ןלָאז רימ ,אשמ רענרעיילב רעד רעטנוא ןופ

 רעװָאכָאטסנעשט ענעי ןופ גנורעטסיײגַאב ַא רַאפ סָאװ טימ טעז

 :ןשטנעמ-טסייג ערעזדנוא וצ טפור רע ןרָאי

 -ידִיי טמוק ,ןטסינויצ-טינ ןוא ןטסינויצ עביל ,טמוק;

 ,ערה ןיע ןייק לָאצ רעסיורג ךָאנ רעייא ןיא ,רעביירש עש

 ןדיל עריא טימ טלעוו רעשידיי רעקידעבעל רעד וצ

 ךיז וצ טמוק .רָאמוה ןוא קיגַארט ריא טימ ,ןדיירפ ןוא

 טָאה ריא ןעוו ,טנגוי רענעדלָאג רענעגייא רעייא וצ ,ןיילַא

 ריא ןעוו ,ןטרעוװ ןפַאשעג ,טביולגעג ,טסַאהעג ,טבילעג

 ןעגנַאגַאב זיא סָאװ הלווע רעדעי ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה

 קלָאפ סָאד טגנערב .קלָאפ ןגעק ןוא ןבעל ןגעק ןרָאװעג

 לייוו ,דיירפ ,טייקכעלרעייפ ,טייקידבוט-םוי לסיבַא ,טסיירט

 -יב טעּפש זיא סע ,טלַאק ןוא קיטעמוא םוטעמוא זיא'ס

 ,(1955 .טקָא ,"לעווש ןפיוא,) ?.טכַאנ

 -נַא ןופ טרעדָאפ רע ןכלעוו םזַאיזוטנע ןקיטסייג םעד טָא

 ןיא ןזיװַאב גנַאל טינ ָאד ןגיוא ערעזדנוא רַאפ רע טָאה ,ערעד

 -לעדע דוד , עסיורג סָאד ןבעגסױרַא םייב : טפַארק רעצנַאג ןייז

 טָאה ךוב םעד ןופ גנוטיירגוצ רעד ןיא ."ךוב קנעדעג טַאטש

 רעזדנוא ןופ ןינב ןקיטסייג ַא יו ןעיוב ןפלָאהעג םיא טָאה רע

 -נײרַא רע טָאה ןינב םעד טָא ןופ לגיצ ןדעי ןיא ןוא ,טייצ

 -מוא ןייז ,טפנוקוצ סקלָאפ םעד ןיא הנומא עפיט ןייז טגיילעג

 םעד רַאפ ץרא ךרד ןפיט ןייז ,ןביולג ןשיטסילַאיצָאס ןטשלעפעג

 -עדנַא טימ ןעמַאזוצ -- טָאה רע .רעקנעד ןוא רעטכיד ןשידיי

 רעזדנוא ןיא וליפַא ןָאטפיױא ןעק ןעמ ץלַא סָאװ ןזיוװַאב -- ער

 טעּפמיא םעד טימ ןגָארטעג זיא ןעמ ןעוו טייצ רעטרעדורעצ

 ךיז טליו סע .טייקפייר רענעסקַאװרעד ןוא םולח-טנגוי ןופ

 ענייז טימ יקסוװוָאלבָארכ טניירפ םוצ גנוסירגַאב יד ןקידנערַאפ

 קלָאפ; רושָארב רעד ןיא טגָאזעג ייז טָאה רע .רעטרעוו ענעגייא
 ",טבש רעדָא

 :ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא יו רעמ ךס ַא טגײלעגניײרַא רע

 הכולמ טינ ,םיטבש עשיטסינויצ-שיטסיאערבעה טינ;

 לייוו .קלָאפ ןופ עיידיא רעד ןרעוו טלעטשעגנגעקטנַא ןעק

 ןביז ןעגנַאגעגײרודַא זיא סָאװ חכ רעקיטכעמ רעד זיא קלָאפ

 טיבעג טָאה סָאװ חכ ַא ןבעל ןבילבעג זיא ןוא ןרעייפ

 סָאװ ,עקירעמַא עשידיי סָאד ןוא לארשי ,עטיל ןוא ןליוּפ

 רעד זיא קלָאפ .שידיי יא שדול-ןושל יא ןפַאשעג טָאה

 לובמ ןדעי ךָאנ למיה ןפיוא ךיז טזייוװַאב סָאװ ןגיובנגער

 ,ןרעװ וצ דימ טינ ,ןרעװ וצ טלפייווצרַאפ טינ תוחכ טיג ןוא

 ",,,ןפַאש ןוא ןעיוב רעדיוװ ,ןָאפ יד ןגָארט רעטייוו

 -ערט-ןענָאפ ןכעלדימרעדמוא םעד טנייה ןסירגַאב רימָאל
 רבח םעד ,קלָאפ רעזדנוא ןיא ןימאמ םענעקָארשרעדמוא ןוא רעג
 .יקסווָאלָאבָארכ הנקלא

 לבוי ןקירַאי-70 םיקפסווָאלַאבָארכ הנקלא וצ לארשי תנידמ ןופ ןעגנופירנַאב

 ,בילטָאג .א ןוא ,קורק ףסוי ר"ד ןופ)

 ;הנקלא רערעייט ןוא רעביל ןיימ

 טייז ריא זַא ,טגייצרעביא טייצ עצנַאג יד ןעוועג ןיב ךיא
 ,ךָאנ רימ טפיול ריא זַא ,סיוא ךיז טזָאל טציא .רימ ןופ רעגניי

 עקיצנייא סיקסוװָאלָאבַארכ הנקלא

 ןוא ןַאמ ריא טימ עלהוח רעטכָאט

 רעדניק ייוװצ

 ןייז ןוא יקסװָאלָאבַארכ הנקלא

 ןעלעה יורפ

 ןקישרעביא ידכ ,ּפָאלַאג ןפיול טציא טייז ןיימ ןופ ךיא ליוװ
 ןופ ןליפעג עטסמערַאװ ןוא גנוסירגַאב עטסקיצרַאה ןיימ ךייא
 .המשנ ןיימ ןופ שינעפיט רעד

 (לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט יד ןופ רַאטערקעס

 רענייא ןעוועג רימ טייז ריא זַא ,ןגָאז טנייה ךייא ליוו ךיא
 ךיא עכלעוו ,םירבח ןוא טניירפ ,ןשטנעמ עטסטנעָאנ יד ןופ

 -נעשט ןרעיט רעזדנוא ןיא טרפב ןוא ןלױּפ ןיא טַאהעג בָאה

 טנַאקַאב ךייא טימ ךיז בָאה ךיא יוװ ,ךָאנ קנעדעג ךיא .ווָאכָאטס

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ הפוקת רעשיאָארעה רעד ןיא
 עקיטומ ןוא ןלַאעדיא עטסערג יד טבעלעגפיוא ןבָאה סע ןעוו

 ,המחלמ-טלעוו רע-1 רעד ךָאנ דלַאב ,ווָאכָאטסנעשט ןיא .ןפמַאק

 ףיוא ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא טייז ריא זַא ,טסואוועג ךיא בָאה

 ךייא לייו ;יורטוצ רעטולָאסבַא טימ ןעיוב ןעק ןעמ עכלעוו

 תונברק םוש ןייק ,ןטייקירעװש םוש ןייק ןקערש טשינ ןלעוו

 ןכעלקריוורַאפ וצ גנובערטש רעלעבָאנ רעייא ןיא תופידר ןוא

 .ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ-שידיי ןוא עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא יד

 ןוא טנעקעג ןבעל ןיימ ןיא ןשטנעמ ךס ַא בָאה ךיא

 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד -- ייז ןשיװצ .טנעקרעד

 ןצעש וצ ייז יו ,ךיוא סייוו ךיא ןוא .רוד רעזדנוא ןופ רעפמעק

 ,קינייו זיא טנַאלַאט זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,לכ םדוק .קיטיונ זיא'ס .לופטרעוו ןייז לָאז שטנעמ רעד ידכ

 ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ריא .שטנעמ םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד
 -ַאכ רעייא בילוצ עקַאט ,רעייט ױזַא ןעוועג רימ טייז ,םירבח

 -ךרד טימ ,לַאעדיא םעד וצ טייקנבעגרעביא רעד טימ .רעטקַאר
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 ןוא קלָאפ םוצ עביל רעד טימ ,עדריו רעכעלשטנעמ וצ ץרא

 ,ןעגנובערטש-סטייהיירפ עשיטסינַאמוה עכעלשטנעמ יד וצ

 ,סורג ןכעלרעדורב טימ

 רענעבעגעגרעביא רעייא

 ,קורק ףסוי
 ,(1956 ,רעבָאטקָא ןט3 םעד ,םילשורי)

 !יקסווָאלָאבָארכ הנקלא טניירפ םוצ

 -דימרעמוא ,טכער רעכעלשטנעמ רַאפ רעפמעק ןקיטומ םעד

 יקסנַאט דוד

 ,לבוי ןקירָאי-70 ןייז וצ ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ רעוט ןכעל

 .תוכרב עטסקיצרַאה ערעזדנוא

 ןצעזטרָאפ ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ךָאנ ךייא ןשטניוו רימ

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק ,עשירעפעש עכעלצונ ערעייא
 ,טייקיטעט

 תוריכזמ

 בוחוטסנ'צ יאצוי ינוגרא לש

 לארשיב

 .רקעס --- בילטָאג .א

 רעקיצעביז ןוא ףניפ ַא - רעװליס רעב בקעי

 !ןביולג טינ טושּפ ךיז טזָאל סָאד !רעק75 ַא רעב בקעי

 ענעדיישרַאפ יד ןיא םיא טימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ ,יד

 סָאװ ,יד ןוא ,קיטעט ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןטיבעג

 וליפַא ןוא ןלעטשרָאפ טינ טושּפ ךיז ןענעק ,ללכב םיא ןענעק

 !ןיינ .ןרָאװעג ןקז ַא דלַאב ןיוש זיא רע זַא ,ןקרעמַאב טינ

 !הטילש ןייק טַאהעג טינ םיא ףיוא ןבָאה ןרָאי יד

 ךיירפ ליפ ױזַא טימ ,טסול-סנעבעל ליפ ױזַא טימ דיי ַא

 רעד ןופ לרוג םעד ןיא ןביולג ליפ ױזַא טימ ,ץרַאה ןייז ןיא

 ,דיי ַא :ןקיצנייא ןדעי רַאפ טייקסטוג ליפ ױזַא טימ ,טייהשנעמ

 רעוװליס רעב בקעי

 לָאמנייק טָאה סָאװ ,ןגיוב טנעקעג טינ טָאה םרוטש ןייק ןעמעוו

 ןעוועג זיא ןילַא רע ןעוו ,וליפַא :עגַאלרעדינ ַא טנעקרענָא טינ

 -רענע עכעלּפעשרעדמוא ַאזַא טגָאמרַאפ סָאװ ,רענייא ;ןברק ריא

 זיא תמא רעד ןוא .טלַא טינ טרעוו -- ,חוכ ןקיטסייג ןוא עיג

 רעד ץלַא ךָאנ רע זיא ,םיעבש יד ךָאנ ןיוש ,טציא וליפַא זַא

 טקעטש ןוא ןקיצנייא ןדעי טריריּפסניא סָאװ ,רעב-בקעי רעבלעז

 רע .םזילַאעדיא ןייז טימ ,ןביולג ןייז טימ ,ןוחטב ןייז טימ ןָא

 !עלַא זדנוא ןשיווצ רעטסגניא רעד ץלַא ךָאנ זיא

 ןשיווצ רָאנ טינ טיירב ןוא טייוו טנַאקַאב זיא רעב-בקעי

 -מיס רעד זיא רע .זיירק ןייז רעסיוא ךיוא רָאנ ,עטנעָאנ ענייז

 ןוא ךיא ןייז ןופ ןָאטעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןופ לָאב

 רעד טימ טבעל רע .ללכה תבוטל ןבעל ץנַאג ןייז טעמדיוועג

 ,חוכ ריא טימ טבעל ןוא םעטָא ריא טימ טמעטָא ,טפַאשלעזעג

 -עג םעד ןופ ןגנילשרַאפ טרעוו ןבעל ךעלנעזרעּפ סרעב-בקעי

 םיא טּפַאכרַאפ גנומענרעטנוא עיינ עדעי ןוא ,ןכעלטפַאשלעז

 םעיינ ַא רַאפ לומיטס ַא טרעװ ןוא טפַארק רעצנַאג רעד טימ

 .ןבעל ןשירעפעש ןייז ןיא גנואוושפיוא

 ,רענגעק ןייק טינ ךיוא ןוא םיאנוש ןייק טינ טָאה רעב-בקעי

 ,הרות ןייז טימ 'םורַא ךיז טגָארט ןוא ןביולג ןייז ךיז טָאה רע

 טינ ןעיידיא ענייז טעװ ןוא עלַא וצ טנַארעלָאט זיא רע רעבָא

 סָאװ ,שטנעמ םעד רָאנ טכוז רע .םענייק ףיוא ןגניוװצפיורַא

 רעטגייווצרַאפ ןייז ןיא םיא ןפלעהטימ ןוא ךעלצונ ןייז ןעק

 ןעמעוו ןוא ,ףליה ןיא ךיז טקיטיונ סָאװ ,םעד רעדָא ,טעברַא

 ,גנולפייווצרַאפ ןוא שואי ןופ לגענ יד ןופ ןסײרסױרַא ןעק רע

 -נעשט יד ייב עיצַאזינַאגרָא ןייא ןייק .ָאטינ זיא'ס

 ערַאטינַאמוה זיא'ס עכלעוו טניד סָאװ ,טײלסדנַאל רעוװָאכָאטס

 -רַא ןייז ןגָארטוצ ןוא ןעגנַאלַאב טינ טרָאד לָאז רע זַא ,ןקעווצ

 ןענייז דמערפ ןוא ,דובכ ןייק טינ טכוז רע .טלעג ןוא טייצ ,טעב

 רֶעבָא .קיטילָאּפ ןסילוקרעטניה רעדָא ןליצ עשיטסיאָאגע םיא

 ,וורענ רעד ,רעבעג-ןָאט רעד ,רעריפנָא רעד רע טרעוו םוטעמוא

 ןייז טניועג רע .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ המשנ ןוא ץרַאה סָאד

 זיא רע לייוו ,גנוגנערטשנָא רעדעי ןָא ,טכייל ,לענש עיציזָאּפ

 סערגָארּפ םעד ןיא טריסערעטניארַאפ-ףיט ןוא ,קיטכירפיוא

 רעד ,רובצ-:חילש רעד קידנעטש זיא רע .טעברַא רעד ןופ

 ןעמַאוצ טלַאה סָאװ ,ורענ:טּפיוה רעד ,חוכ רעדנערילומיטס

 "רעד סָאד ןײרַא טגנערב ןוא טריטנעמעצ ,טקיטסעפרַאפ ,טיוב

 -סטוג ןייז טימ ,תובהלתה ןוא ןביולג ןפיט םעד ,טרָאװ ענעביוה

 ןוא ,ץנעגילעטניא ןייז טימ ,טסול-סנעבעל ןייז טימ ןוא ,טייק

 טניוועג ,ןטײקככַאװש עכעלשטנעמ רַאפ שינדנעטשרַאפ ןייז טימ

 ליפעג ןייז טימ ןדעי ןָא ךיוא טקעטש ןוא יורטוצ סנעדעי רע

 ,םזילַאעדיא ןוא תוירחא ןופ

 ןגױצעגנײרַא רע טרעוו ןָא טנגוי רעטסעירפ ןייז ןופ ןיוש

 טָאה ןטסטלוב םוצ רעבָא .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא

 -רַאפ ןוא ןטייקיאייפ עסיורג ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע

 -רעטעברַא ןיא :עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל ענייז ןשיוװצ ןטסניד

 ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ליפ ןיא ןוא ,ןָאינוי רעד ןיא ,גניר

 -וצ טנייה זיב קיטעט זיא רע ואוו ,"ףילער, םעד ןיא לעיצעּפס
 ,גָאט
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 -קעװַא טגעלפ רע .רעבעג רעד ןעוועג רע זיא קידנעטש ןוא

 ןטצעל ןייז ךיוא רָאנ ,עיגרענע ןייז ,טייצ ןייז רָאנ טינ ןבעג
 ,רַאלָאד ןטרָאּפשעגּפָא

 ןייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו ךיז ןגרָאז טינ לָאמנייק טגעלפ רע

 -מוא ןַא ןעועג טפָא זיא סָאװ ,עגַאל רעלעירעטַאמ רענעגייא

 עיצַאזינַאגרָא יד בוא .עשיטירק ַא וליפַא טפָא ןוא ,ערעכיז

 -עג טינ ךיז יז טָאה ןעוו ןוא) טלעג ןיא קיטיונעג ךיז טָאה

 -עגוצ קינשַאּפערָאה ַא ןײלַא ,רעב-בקעי ןיוש טָאה ,(? טקיטיונ

 רע .ןביולרעד טנעקעג ךיז טָאה רע יו ,רעמ ךס ַא ןגָארט

 ןּפטשנײרַא ,םייהעג ןיא עקיטפרעדַאבטיױנ ןציטש ךיוא טגעלפ

 ןיוש זיא סָאד שטָאכ ,ןסיוו רעייז ןָא טלעג סענעשעק יד ןיא ייז
 .תוחוכ ענייז רעביא ןעוועג רעכיז

 רע זיא ױזַא ןוא ,עקירעמַא ןייק גנוי רע זיא ןעמוקעג
 ןרָאװעג טלַא ןענייז םירבח ענייז ןופ ךס ַא !גנוי ןבילברַאפ

 יכדרמ-ןב

 ןדנזיורב ןופ ןרָאװעג טרעדײלשעגסױרַא ןוא טייצ רעד רַאפ

 לָאמנייק זיא ,ךעלצונ ןייז וצ ,ןטעברַא וצ רעגַאב ןייז . .ןבעל

 ןגָארקעג ןוא ןסקָאװעג קידנעטש רָאנ ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טינ

 ןטייקיטעט עטגייווצרַאפ יד ןיא קורדסיוא םעד

 םוש ןייק רעבָא ןטייצ ערעװש טבעלעגכרודַא טָאה רע

 ןקרַאטש ןייז ןכערבעצ טנעקעג טינ טָאה גנוניישרעד עשיגַארט

 לטרעוו קידנעטש ןייז .ןביולג ןפיט ןייז ןקריוװַאב רעדָא טסייג

 -נָא סעכ טימ טגעלפ רע ןוא ..."טוג ןייז טעוו'ס; :ןעוועג זיא

 ,ןעלפייווצ ןוואורּפ סָאװ .,ןעָארק עצרַאװש עלַא יד ףיוא ןעיירש

 ,שואי ןטײרּפשרַאפ ןוא

 ערעזדנוא ןיא םיא ןבָאה וצ ץלָאטש ןענייז רימ ךיוא ןוא

 ערַאבטכורפ ןופ ןרָאי עגנַאל-עגנַאל ךָאנ םיא ןשטניוו ןוא ןעייר

 ,ןטייקגיטעט

 ..רעטלע ןעגנוי ןייז טימ ןייז ץלָאטש געמ רעב-בקעי

 ןַאמרעדעפ ?לאפר ןופ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג רָאי 0
 (?בוי ןט065 ןייז וצ)

 "נעשט רעטנַאקַאב-טוג סנעמעלַא רעד ,ןַאמרעדעּפ לאפר

 זיא סָאד .רָאי 65 ןרָאװעג רָאי-ייה זיא ,ןַאמסדנַאל רעוװָאכָאטס

 טנכייצרַאפ ףרַאד סָאװ ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ייליבוי ַא

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ,"ָאכָאטסנעשט, ,ךוב ןקיטציא ןיא ןרעוו

 -ייליבוי סנעמעוו ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עבושח ערעדנַא

 .ךוב ןקיטציא ןיא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןענָאמרעד רימ גנורעייפ

 םעד רַאפ ייס ,ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג טָאה ןַאמרעדעּפ לאפר

 ךוב ןקיטציא ןרַאפ ייס ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; ךוב ןקידרעירפ
 גנוצנַאגרעד ןוא ךשמה ַא ךות ןיא זיא סָאװ ,"ווװָאכָאטסנעשט,

 ןלעװ רימ ןעוו ןייז םזגמ טשינ רָאג ןלעו רימ .ךוב ןטשרע םוצ
 קלח ןטסערג םעד רשפא טָאה ןַאמרעדעפ לאפר זַא ,ןגָאז

 טעמדיװעג רעכיב-קנעדעג עשירָאטסיה ייווצ עקיזָאד יד ןיא

 רָאנ עקַאט .וָאכָאטסנעשט טָאטש רענערָאװעג:בורח שידיי רעד
 -- ,טעברַא רענעבעגעגרעביא-יירט סנַאמרעדעּפ לאפר קנַאד ַא

 --- ,דניירפ ןוא טײלסדנַאל יד ןפור ןוא ןקעוװ ןקידרדסכ ןייז טימ

 ןיא ןענישרעד רעכיב עקיטכיוו רָאג ייווצ עקיזָאד יד ןענייז
 -טימ ַא יװ טנָאמרעד ןַאמרעדעפ לאפר טרעוו רעכיב עדייב

 ַא םתס יװ רעמ ליפ ,ליפ ןעוועג רעבָא זיא רע :רָאטקַאדער

 רָאנ טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי טנַאקַאב זיא סָאד .רָאטקַאדערטימ

 עדייב ןופ ןעניישרעד סָאד ןוא לעטשנעמַאזוצ םעד וצ תוכייש ַא
 םייב ,לשמל ,רעדָא ,רעטעברַאטימ יד ןדַאלנייא םייב : רעכיב

 זיא סָאד .המודכו ,טלעוו ןקע עלַא ןיא טײלסדנַאל וצ ןביירש

 "עפ לאפר רעבָא .ןשטנעמ ןייא רַאפ יו רעמ טעברַא ןַא ןעוועג

 רעמיצ םעד ןיא ,ליטש ,הבהאב ןָאטעג ץלַא סָאד טָאה ןַאמרעד

 ןעוו ןהעש יד ןיא ,שיט-סטעברַא ןייז ייב ,טפעשעג-ךוב םענופ

 ,געט עיירפ יד ןיא סרעדנוזַאב .טקיטפעשַאב ןעוועג טשינ זיא רע
 קָאטש רעטעביז רעד ןעוו טלָאמעד ,סקיטנוז ןוא םיתבש יד ןיא

 טעטימָאק-סגנודליב רעד ואוו ,עדייבעג-"?סטרעוורָאפ, רעד ןיא
 --- ,ךיז ןעניפעג ןעגנולײטּפָא ענייז עלַא טימ גניר-רעטעברַא ןופ

 רעד ןיא ןעוועג ןענייז עטלעטשעגנָא עלַא ןוא ,ליטש ןעוועג זיא

 ךיז ייב ןסעזעג ןײלַא רענייא ןַאמרעדעּפ לאפר זיא --- ,םייה

 -רַאעג ןוא טעװענַאלּפעג ,טכַארטעג ןוא ,טפעשעג-ךוב םעניא

 יד ןוא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; ךוב םעד ןגעוו םורפ טעב

 לאפר וצ ."װָאכָאטסנעשט, ךוב ןקיטציא ןגעוו -- טייצ עטצעל

 םעד עקַאט טמוק םיא זַא ,ןרעוו טגָאזעג זומ ביול סנַאמרעדעּפ

 ךוב ןטשרע םענופ גנוניישרעד רעד ךָאנ סָאװ ,חבש ןטסערג

 ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידיי ערעדנַא ןבָאה ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;

 ערעייז ןקיביײארַאפ וצ ױזַא יו רעטסומ ןטוג ַא ךיז רַאפ טַאהעג

 -תונכש ערעדנַא ןוא עטיל ,ןלױוּפ ןיא טעטש ענערָאװעג-בורח

 ךוב עכיײרסטלַאהניא סָאד .עּפָארײא חרזמ ןיא רעדנעל עקיד

 טקעוועג ןוא טנָאמעג ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טָאה "ןדיי רעווָאכָאטסנעשט;

 -- םישודק ענעמוקעגמוא יד ןופ םישרוי עקידעבעל יד ייב

 עשידיי עקילָאמַא יד ,"לארשיב סמאו ריע , יד ןסעגרַאפ וצ טשינ

 .ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה ןדיי תורוד עכלעוו ןיא ,טעטש
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 -קיטרַא לָאצ יד טנַאקַאב זיא תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעגנוסירגַאב ןוא תונורכז ,ןעל
 יד ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .לבוי-לעב רעזדנוא ןגעוו עיצקַאדער

 ןיא .עבַאגסיױא רעדנוזַאב ַא ןיא ןבעגוצסיױרַא תונורכז עקיזָאד

 ןוא טפַאשביל יד קורדסיוא םוצ טמוק ןעגנוסירגַאב עקיזָאד יד

 רשכ סע טָאה רע .ןַאמסדנַאל ןבושח רעזדנוא וצ גנורערַאפ

 ַא רָאג טלייצרעד טרעוװ ןעלקיטרַא יד ןופ ןדעי ןיא !טנידרַאפ

 םענעעזעגנָא םעד ,רעוט-רוטלוק םעד ןַאמרעדעפ לאפר ןופ ךס
 דילגטימ םעד ןַאמרעדעפ לאפר ,רעפמעק ןוא רעריפ ןשידנוב
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 רעשידיי רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש רעװָאכָאטסנעשט םעניא

 ןיא ןטבילרַאפ םעד ןַאמרעדעפ לאפר ןגעוו ללכב ןוא ,הליהק

 עקיזָאד יד ןופ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ,טרָאװ ןשידיי

 זדנוא רַאפ טניישרעד ,דניירפ-טנגוי ענייז ןופ ןבירשעג ,תונורכז

 -טפַאשלעזעג רעקיטכיו ַא יו ןַאמרעדעפ לאפר רעגנוי רעד

 ַא ןוא ,םזילַאיצָאס ןיא ןימאמ ַא ,טסילַאעדיא ןוא רעוט רעכעל

 ןכעלטנגוי ַא םיא ןעמ טעז טָא .טכער רעשידיי רַאפ רעפמעק

 -שיטָאּפסעד םעד ןגעק רעפמעק יד ןופ ןעייר-טנָארפ יד ןיא

 טעמכ .גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ ןרָאי יד ןיא םישזער ןשירַאצ

 -ולָאװער-שידי רעד ןיא קיטעט ןיוש רע זיא -- לגניי ַא ךָאנ

 ןתוחילש ענעדיישרַאפ יד ןיא םיא טעז'מ .גנוגעוװַאב רערענָאיצ

 ןיא .עשרַאװ ןייק וװָאכָאטסנעשט ןופ געוו ןפיוא ,עמייהעג יד

 ַא ףיוא זומ רע ןוא ,טריטסערַא ןַאמרעדעּפ לאפר טרעוו געט ענעי

 ,עקָארק טָאטש רעד ןיא ןטלַאהפיוא ךיז ןוא ,ןליױּפ ןזָאלרַאפ טייצ

 .הלשממ רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ

 ןַאמרעדעּפ לאפר

 עלַא ןיא ןעמונרַאפ רעדיוו רע זיא ,םייהַא קירוצ טמוק רע ןעוו ןוא
 ןטייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלטפַאשלעזעג-שידיי

 יד ,ןרָאי עטסנעש יד טימ ףיונוצ ךיז טלַאפ טנגוי סנַאמרעדעּפ
 לאפר .רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןרָאי ?סנַאסענער;
 ןיא ,"עריל, ןייארַאפ-רוטלוק םעד ןיא קיטעט זיא ןַאמרעדעפ
 ןשיטַאמַארד םעד ןדנירג ןיא טלַאה רע ןוא ,קעטָאילביב רעד
 וצ טפַאשביל עפיט ןייז סױרַא ןַאמרעדעּפ טזייוו ָאד .ןייארַאפ

 ןָא רע טלַאה טפַאשביל עקיזָאד יד .רעפעש עריא ןוא שידיי
 וצ ,טציא סָאװ לַאפוצ ןייק טשינ זיא'ס ןוא .גָאט ןקיטנייה ןזיב
 ןופ טלגנירעגמורַא ץלַא ךָאנ םיא ןעמ טניפעג ,לבוי ןט65 ןייז
 .ןייא-גָאט ,סיוא-גָאט רעכיב עשידיי

 ייווצ ףיוא ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא זיא ןענַאמרעדעּפ

 טגעלפ טַאר-טָאטש רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןַאמטַאר ַא יוװ ,ןטנָארפ

 -טָאטש רעד ןופ רעייטשרָאפ עשיליױוּפ יד רַאפ ןטערטפיוא רע

 ןקידיײטרַאפ רע טגעלפ עדריוו טימ ןוא ,שיליוּפ ןיא גנוריגער

 ןיא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןרָאי יד ןיא .דובכ ןשידיי םעד

 טשינ ןַאמרעדעפ טָאה ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןוא ןטיירפַאב םעד

 -עד ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצקַאער ןוא ןטימעסיטנַא יד טעװענַאשעג

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טגלָאפרַאפ ןוא טקירדעג רדסכ טלָאמ

 ןַאמרעדעּפ טָאה טומ סיורג .תושיגנ ןוא תורזג ײלרעלַא טימ

 טרעדָאפעג ןוא טַאר-טָאטש ןיא סעדער ענייז ןיא ןזיװעגסױרַא

 -ייא ןשיווצ .וָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי יד רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג

 טשינ ךיוא רעדיוו ןַאמרעדעּפ טָאה ָאד ,לובג ןשידיי ןיא ,ענעג

 "עברַא עשידיי יד ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ טפמעקעג רעקיצניוװ

 עשידיי עמערָא יד ןופ דניק ַא ןיילַא .ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעט

 ןשידיי ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןסקַאװעגפיוא רע זיא ךעלסעג

 רעד ףיוא עיצקַאער רעד ןגעק טפמעקעג רדסכ ןוא םזילַאיצָאס

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןדנירג טפלעה ןַאמרעדעפ ;סַאג רעשידיי

 רעד זַא ,רדסכ טעז רע ןוא ,ןקיירטס יד טריזינַאגרָא ,ןענייא
 .ןרעוו טרעסעברַאפ לָאז רעטעברַא ןשידיי ןופ בצמ רעשימָאנָאקע

 ,גירק-טלעוו ןטייוצ ןופ ךורבסיוא ןזיב ,ןרָאי עטצעל יד

 ."דנוב; ןופ ןעייר יד ןיא עשרַאװ ןיא ןענַאמרעדעּפ רימ ןפערט

 ןעוו ןוא ,לבוי-לעב רעזדנוא ןופ ןרָאי עטסנעש יד ןענייז סָאד

 טבייה גירק ןופ ךורבסיוא ןטימ ןעשעג זיא קילגמוא עסיורג סָאד

 -רעדעפ .ןבעל סנַאמרעדעפ ןיא לטיּפַאק קירעיורט .,יינ ַא ןָא ךיז

 טָאטש עקידנענערב יד ץזָאלרַאפ וצ רעבָא טגנילעג ןענַאמ

 טכַאמ רע .ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,עשרַאװ

 רע .ןכיילג סנייז רעטנזיוט ןופ ,םוניהג ירודמ העבש יד ךרוד

 רע ןוא ,ץענערג עשיטעווָאס יד ןייגרעביא ןטימ ךיז טעװעטַאר
 -ָאס םעד ןופ ליורג ןצנַאג םעד ,םיטילּפ עלַא יו ,רעביא טבעל

 -רַאפ יד ןיא ,םולשב ,ןָא ךעלדנע טמוק רע זיב ."ןדע-ןג, ןשיטעוו

 רע דלַאביו ,ןעמוקנָא ןייז ייב ךיילג ןוא ,ןטַאטש עטקינייא

 ךיז רע טפרַאװ ,דרע רענַאקירעמַא רעיירפ רעד ףיוא רָאנ טערט

 ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ענייז רַאפ טעברַא רעד ןיא ןיירַא

 טרַאװרעד רע זיב ,ןברוח ןופ געט יד ןיא ןעור טשינ ןעק רע

 ןדיי ענעבילבעגרעביאנבעל עטיירפַאב יד ןעוו ,גירק ןכָאנ ךיז

 ךיז ןָא ןבייה ,סּפמעק .יּפ-.יד יד ןיא ,ןרעגַאל עשטייד יד ןיא

 טרעװ ,טעברַא רע ואוו ,סיפָא סנַאמרעדעּפ .ףליה ךָאנ ןדנעוו

 -שטייד ןיא םיטילּפ עשידיי רעטנזיוט ןופ סערדַא יד שיטקַאפ

 רעדיילק ,זייּפש ךעלקעּפ ,טלעג טלמַאז רע ,טפלעה רע .,דנַאל

 יד ןופ טײלסדנַאל ענייז ןעװעטַארוצסױרַא ץלַא טוט רע ןוא
 .ןרעגַאל .יּפ- יד

 טשינ טסעגרַאפ טײלסדנַאל ענייז רַאפ טעברַא רעד ןיא

 עשירעפעש-שידיי סָאד -- ענייז עביל עטלַא יד ןיא ןַאמרעדעּפ
 -סייג רעזדנוא ןופ ךשמה םעד ,רוטַארעטיל עשידיי יד :טרָאװ
 .עקירעמַא רעיירפ רעד ןיא ,ָאד ןבעל קיט

 ןַאמרעדעפ לאפר ןביל םעד רימ ןקיש לבוי ןטס65 ןייז וצ
 לָאז רע זַא ,םיא ןשטניוו רימ ןוא תוכרב עקיצרַאה ערעזדנוא

 זיא סָאװ ,טעברַא יד ןייז ךישממ רעטייוו ,לָאמַא יו ,ָאד ךיוא
 .רעייט ױזַא ןעמעלַא זדנוא ןוא םיא
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 ץיוונעזָאר יבצ

 ןַאמרעדעפ לאפר
 (ןכירטש)

 טעברַא ערעסערג ַא ןביירש וצ העדב טַאהעג בָאה ךיא

 לאפר .ןַאמרעדעּפ לאפר --- לבוי-לעב ןקיטנייה רעזדנוא ןגעוו

 םיא ןגעוו ןביירש לָאז ןעמ זַא ,תועדה-לכל ,טנידרַאפ ןַאמרעדעּפ

 סָאװ -- ןבעל שירעפעש ןוא טנַאסערעטניא-שימרוטש ןייז ןוא

 יס .ןָאט טשינ רעטציא סע ךיא ןעק רעדייל ,רעכעלריפסיוא

 יד ןביירשוצנָא תלוכיב טשינ ךיא ןיב שיזיפ ייס ,קיטסייג

 ,רעהעג ךיא .ןלעװ ךיז טלָאװ רימ יוװ ן'לאפר ןגעוו טעברַא

 לאפר עכלעוו וצ ןרוטַאנ עטסעפ-ןזייא יד וצ טשינ ,ןרעױדַאב וצ

 סעציײלּפ ענייז ףיוא ןגָארטסױא ןעק רע ;:טרעהעג ןַאמרעדעפ

 ןעגנושױטנַא עטסרעטיב יד ,ןעגנובעלרעביא עטסרעוװש יד

 ןביולג ןלַאעדיא ןייז ייב טסעפ ןביילב --- ךָאד ןוא

 טײקיטרַאנדישרַאפ יד טמערופעגסיוא טָאה טייצ יד ,ָאי

 ויטקַא ןוא ףייר לאפר ךָאד זיא  ןרעטקַארַאכ ערעזדנוא ןופ

 -כישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא טיײצ-סנַאסענער ַא ןיא ,ןרָאװעג
 !גנונעפָאה ןוא ןביולג טימ ןעוועג לופ זיא טפול יד ןעוו ,עט

 ןיא ןסקאוועג זיא ,רעהעג ךיא ןכלעוו וצ ,רעטעּפש רוד רעד

 ןענייז ןלַאעדיא ןוא ןטרעוו עלַא ןעוו ,גנַאגרעטנוא ןופ ןטָאש

 טָאה ןברוח ןקידנעמוקנָא ןופ טסייג רעד ןעוו ; ןלַאפעגרעדנַאנַאפ

 זַא ,סיוא סע טמוק רעבירעד .ןטפול רעד ןיא טבעוושעג ןיוש

 רערעגניי רעד ךיא ןיב ,ןבעל עדייב רימ עכלעוו ןיא ןרָאי יד ןיא

 -ליב"-ןברוח יד טימ ןסערפעגכרוד זיא סָאװ ,ןקז רעד ,ןרָאי ןיא
 -נגעק רעד ןופ טלצרָאװעגסיױא ,טיײיהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ רעד

 לאפר תעב .טפנוקוצ רעד רעביא טלפייווצרַאפ ןוא ,טרַאוװ

 ןביולג ןוא ןערב ןכעלטנגוי טימ לופ ײנסָאדפיוא זיא ןַאמרעדעפ

 סע עכלעוו ןיא ,ןזיירק עכלעזַא ןיא וויטקַא רעטייוו זיא ןוא

 .ןויטקַא ןייז וצ םיא רַאפ ךעלגעמ זיא

 ךיא ןוא -- ןענַאמרעדעּפ לאפר ןגעװ טכַארט ךיא ןעוו

 לָאבמיס ַא יו םיא ךיא עז -- טפָא רעייז םיא ןגעוו טכַארט

 ןשידיי ןשירעפמעק:שיאָארעה ,ןרענָאיצולָאװער ,ןסיורג ַא ןופ

 טימ טָאה סָאװ ,רוד ַא ;ןדניוװשרַאפ ןיא ןיוש טלַאה סָאװ ,רוד

 ןוא ןשידיי םעד ןופ םינּפ סָאד טרעדנעעג גנַארד ןוא םערוטש

 ענייז טימ טָאה סָאװ ,רוד ַא :ןבעל ןכעלשטנעמ-ןיימעגלַא

 -לעזעג ןוא עלערוטלוק ,עקיטסייג סָאד טרעדנעעג ןלַאעדיא

 -סיוא סָאד טרעדנעעג שיזיפ וליפַא ןוא ןבעל עשידיי עכעלטפַאש

 .ןדיי םענופ ןעז

 רעטקידײלעב ,רעטקירעדינרעד ,רעט'כשוח'רַאפ ַא ןופ

 טלעטשעגפיוא ,ןרענָאיצולָאװער יד .,ייז ןבָאה ,עסַאמ רעשידיי

 רַאפ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשירעפמעק ,עצלָאטש ,עיירפ

 ײז .טכער עכעלשטנעמ ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ ערעייז

 -ַאב-רעטעברַא ןַא ןופ ןערדַאק עסיורג טעדליבעגסיוא ןבָאה

 טריזינַאגרָא ןלוש טיובעגפיוא ;:ץנעגילעטניא רעקיניזטסואוו

 -םעמ ,עסיורג ַא ןעיוב ןפלָאהעג ןוא ,ןקעטָאילביב ,ןזײרקמַארד

 .שידיי ןיא רוטַארעטיל עכייר עקיט

 -רַאפ ןַאמרעדעפ לאפר ןכלעוו ןיא ,רוד רעקיזָאד רעד

 רע ןכלעוו ףמַאק םעד טימ ןעמַאזוצ טָאה ,ןָא-ןביוא ןַא טמענ

 ןבעל עשידיי סָאד ןביוהרעד ןוא ןרעדנע רַאפ טריפעגנָא טָאה

 -רעד ןוא ןרעדנע רַאפ ףמַאק םעד טריפעגנָא ךיוא קיטייצכיילג

 ןשידיי-טינ ןטקירדרעטנוא םעד ןופ רעגייטש-סנבעל םעד ןביוה

 -רַאפ טָאה רענָאיצולָאװער רעשידיי רעקיזָאד רעד .רעטעברַא
 קיגנעהּפָא זיא ןבעל ןשידיי םעד ןופ לרוג רעד זַא ,ןענַאטש
 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ לרוג םעד ןופ

 רערענָאיצולַאװער-שידיי רעקיזָאד רעד זיא רַאפרעד ןוא

 סעיציזָאּפ עטשרע יד ןעמונרַאפ ןוא וויטקַא ױזַא ןעוועג רוד

 ערענעש ןוא עטכערעג ,עיינ ַא ןפַאש ןפלעה ןופ ףמַאק םעד ןיא
 ,טלעוו

* 8 8 

 רעפיט ןופ ,עיגלַאטסָאנ ןופ ןטנעמָאמ עטפָא עניימ ןיא

 ,ןבעל ןשידיי ןוויטקַא ןקידלדורּפש ןקילָאמַא םעד ךָאנ טפַאשקנעב

 טמיווש ,ןרָאװעג ןסירעגסיוא לצרָאװ טימ לַאטורב ױזַא זיא סָאװ

 ןיא ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא ןופ דליב ַא רימ רַאפ סױרַא טּפָא

 ; ווָאכָאטסנעשט

 ןייק טשינ .יַאמ רעטשרע רעד זיא סע ,לגניי ַא ןיב ךיא

 ןקיצומש ,םענשוד ןיא טפול יד וליפַא .גָאט רעכעלטנייוועג

 גנומיטש יד ךיוא .שרעדנַא טנייה טקעמש ,לסעג עקסרַאצנרָאג

 לסעג םעד ןופ ןשטנעמ עטגָאירַאפ ןוא עטעװעצַארּפרַאפ יד ייב

 טשינ רעבָא ,גנומיטש עקידבוט-םוי ַא זיא סע .שרעדנַא זיא ---

 --- ,םיבוט-םוי עשידיי ערעדנַא יד יװ קידבוט-םוי ךעלנייוועג

 ,גנוטרַאװרעד טימ ,גנונַאּפש טימ טליפעגנָא בוט-םוי ַא זיא סע

 טנייה ןעמוקרָאפ ןלעװ סע זַא ,לסעג ןיא טסעומש ןעמ

 ןטימעסיטנַא יד זַא ןוא ,סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא עסיורג

 שממ ןערב ךיא .ןטנַארטסנָאמעד יד ףיוא ןלַאפוצנָא ךיז ןטיירג

 ;דחּפ ןופ ךיוא קינייװ טשינ ןוא ,גנוטרַאװרעד ןוא ריגיינ ןופ

 עיצַארטסנַאמעד עקיזָאד יד קילגמוא ןַא רַאפ סָאװ טסייוו רעוו

 ?ןדיי יד רַאפ ןעגנערב ןעק

 םירבח עקינייא טימ ,ךיא ףיול ןרעטלע יד ןופ ןסיוו םעד ןָא
 .עיצַארטסנַאמעד רעד ייב ןייזוצייב ,ןעעלַא יד ןיא ,עניימ

 -ַאּפ עטצעהעגנָא רעטנזיוט טימ טקַאּפעג ןענייז ןעעלַא יד

 טפול יד :עיצַארטסנַאמעד יד ןעמוקנָא ןעמ טעז טָא ןוא .ןקַאיל

 קיזיר יד טימ ייז ןרישרַאמ רעטנזיוט .טריזירטקעלע יו טרעוו

 -ספמַאק טימ ,ןטנַאריּפסנַארט עליפ יד טימ ,רענעפ עטיור עסיורג

 ןיא .ךַארּפש רעשיליוּפ ןיא ןוא רעשידיי רעד ןיא ןעגנוזָאל

 -רַא יד ןופ ץילימ יד טייג עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ טייז רעד

 -עדרָא יד ןטיה ייז .טנעה יד ןיא סנקעטש עבָארג טימ רעטעב

 -נָא טשינ ןגַאװ ןקַאילָאּפ עטצעהעגנָא רעטנזיוט יד ןוא ,גנונ

 !רעטעברַא עשידיי יד ףיוא ןלַאפוצ

 עטנַאקַאב עקינייא ךיא עז עקידנרירטסנָאמעד יד ןשיווצ ןופ
 -רעד ךיא רעבָא .ןיואוו ךיא ואוו ,לסעג ןיימ ןופ ,ףיוה ןיימ ןופ

 טנייה ןשטנעמ ערעדנַא יו ייז ןענייז סעּפע .טשינ טעמכ ייז ןעק

 !עטסעפ עכלעזַא -- טירט ערעייז .ןסקאוועגסיוא רימ רַאפ

 םַאלפ ַאזַא טימ ןענייז ןגיוא ערעייז !רערעכיז ַאזַא גנַאג רעייז

 !גנונעפָאה ןופ

 טיירד סָאװ ןַאמ ַא טייג עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ ץיּפש ןיא
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 טכַאמ רע ןוא ,עסַאמ רעד וצ םענייז םינּפ ןטימ סיוא טּפָא ךיז

 -נָא טרעװ סַאג יד ןוא ,שילױּפ ןיא ןוא שידיי ןיא ןפורסיוא

 -נָאמעד רעטנזיוט יד ןופ יירשעגסיוא ןקיכליה םעד ןופ טליפעג

 ,ןפורסיוא יד ןרזחרעביא סָאװ ןטנַארטס

 ןַאמ רעד זַא ,רימ טגָאז םירבח-רדח עניימ ןופ רענייא

 יד טכַאמ סָאװ ןוא ,עיצַארטסנָאמעד רעד טימ ןָא טריפ סָאװ

 .ןַאמרעדעּפ לאפר טסייה ,ןפורסיוא

 ןַאמרעדעּפ לאפר זיא ךעלגניי-רדח עקידטלָאמַאד יד ייב

 רעד זיא רע .טלַאטשעג שילָאבמיס ַא יו ןסקאוועגסיוא שממ

 יו רעמ ןוא !עדריױװ רעכעלשטנעמ ןוא רעשידיי ןופ רעפמעק

 ןביוהעגנָא ,גָאט-יַאמ םענעי ןיא ,טלָאמעד טָאה לגניי-רדח ןייא

 ,לסעג עקסרַאצנרָאג ןגנע םעד ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז ןטכַארט

 ,טלעוו יד ןָא ןליפ סָאװ תוחור ןוא םידש ןגעוו תוישעמ יד ןופ

 יד ןפַאלקשרַאפ סָאװ תוחוכ עזייב עתמא יד ןכוז ןביוהנָא ןוא

 ,טלעוו

 ןענַאמרעדעפ טימ טנייה ךימ ףערט ךיא ןעוו טפָא רעייז

 םעד וצ קירוצ ךיא קילב --  ,רָאה ּפָאק ןעיורג םעד טימ

 ןופ ןַאמרעדעפ לאפר רעריפ-רעטעברַא ןשירעפמעק ןקידנזיורב

 ןקיטש זדלַאה ןיא ןוא .עיצַארטסנַאמעד יַאמ רעטשרע רענעי

 -עד רעטנזיוט ענעי טציא ןענייז ואוו :קידנטכַארט ,ןרערט יד

 ...?ןטסילַאעדיא רעטעברַא עקידנרירטסנָאמ
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 ךיא בָאה ,גנוגעווַאב רעדנַא ןַא וצ טרעהעג בָאה ךיא שטָאכ

 -ערטסױרַא יד סערעטניא ןטסערג ןטימ טגלָאפעגכָאנ רעבָא

 -רעדעפ לאפר ןופ ןטעטיװיטקַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןעגנוט

 ןעגנוציז יד ףייא רָאזָאד סלַא ןעגנוטערטסױרַא ענייז .ןענַאמ

 -ייז ,וָאכָאטסנעשט ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעשידיי רעד ןופ

 ןופ טסעטָארּפ ןופ רעייפ ןטימ טליפעגנָא ןעוועג קידנעטש ןענ

 סעמעוװו ,ןסַאמסקלָאפ ןוא רעטעברַא עמערָא ענשַאּפערָאה יד

 ענייז ןעוועג ןענייז קיטכיוו רָאג ןוא .ןעוועג זיא רע רעייטשרָאפ

 -לַא ןופ ענובירט רעד ףיוא ,ןַאמטַאר סלַא ןעגנוטערטסױרַא

 ,טַאר-טאטש םעניימעג

 עמיטש יד ןרעה טזָאלעג ןַאמרעדעּפ טָאה טַאר-טָאטש ןיא

 -ַאב רעשידיי רעטקירדרעטנוא רעצנַאג רעד ןופ טסעטָארּפ ןופ

 רעד ךרוד ןדיי סלַא ןרָאװעג טגלָאפרַאפ ןענייז סָאװ גנורעקלעפ

 ,.סעקעדנע יד ןופ טייהרעמ

 ןוא טכער עכיילג טרעדָאפעג קיטומ טָאה ןַאמרעדעפ .ב

 -סױרַא עדעי ,סעיצוטיטסניא עשידיי יד רַאפ סעידיסבוס עכיילג

 ,םערוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה טַאר-טָאטש ןיא ענייז גנוטערט

 ןיא טירטסױרַא ןַא סנייז ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא סרעדנוזַאב

 ןעק ןעמ !ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא אקווד ןוא טַאר-טָאטש

 טָאה סע טסולספמַאק ןוא טומ ליפיוו ןלעטשרָאפ םיוק ךיז

 ענובירט רעד ףיוא שידיי ןיא עדער ַא ןטלַאה וצ טרעדָאפעג ךיז

 -עפ לאפר רָאנ !טַאר-טָאטש ןשיטימעסיטנַא ןקידטלָאמַאד ןופ

 !ןזייוַאב טנעקעג סע טָאה ןיײלַא ןַאמרעד
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 -עפ זיא ןדָאב רענַאקירעמַא ןפיוא ןטייקיטעט ענייז ןופ

 ךוב ןופ ןעניישרעד סָאד ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא רָאג ןענַאמרעד

 ."ָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד טציא ןוא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;

 ךיא יװ ןכירטש עקינייא ןעגנערבסיורַא ןלעװ רעבָא טלָאװ ךיא

 עטצעל יד ןיא ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןענַאמרעדעפ עז

 ,קרָאי וינ ןיא ןרָאי

 ,ָאד ןרָאי עטשרע יד ןיא ןפָארטעג טשינ םיא בָאה ךיא

 ךוב שיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא טבײרשַאב רע סָאװ ןרָאי יד

 טָאה רע ןעוו טלָאמעד ."רעוויר טסיא ןוא עטרַאװ ןכייט יד ייב;

 ןױש םיא בָאה ךיא .ןלױּפ ןייק קירוצ ןרָאפ וצ ןסירעג ךיז

 -עג םולש טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא ןפָארטעג

 -ָאד יד .קרַאי וינ ןיא ָאד ןביילברַאפ וצ קנַאדעג ןטימ טכַאמ

 ,טעטיליבַאטס עכעלרעגריב ,ןפורעגנָא סע טלָאװ ךיא יוװ ,עקיז

 ןַאמרעדעפ .ןליפ ןוא ןטכַארט ןייז ןיא סרעדנוזַאב ךיז טליפ

 רע ,רעכערב-ןעמיוצ רעשירעפמעק רעד רעמ טשינ טציא זיא

 ןטכייל ןופ געוו ןפיוא ןליפ ןוא ןעקנעד ןייז ןיא טציא טייג

 -מוא עשינַאקירעמַא עיינ יד טימ ןכַאמ םולש ןופ ,דנַאטשרעדיוװ

 ,ןדנעטש

 ןיק טשינ טרּפ םעד ןיא זיא ןַאמרעדעפ זַא ביולג ךיא
 -ולָאװער עשידיי ענעזעוועג עלַא ייב סָאד עז ךיא. םַאנסיוא

 יז שטָאכ .ןעועג טשינ סָאטעג יד ןיא ןענייז סָאװ ןרענָאיצ

 -עפ ךיוא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע ןוא ,ךס ַא רעייז ןקיטייוו

 רעזדנוא ןופ ןברוח ןסיורג םעד ףיוא ,ףיט טקיטייװ ןַאמרעד

 ,ןברוח ןקיטסייג ןסיורג םעד טשינ רעבָא ןפיירגַאב ייז .קלָאפ

 ,טכַארבעג ךיז טימ טָאה םוקמוא רעד סָאװ ןברוח-ןעעדיא םעד

 ערענָאיצולָאװער רוד ןייז ןופ ערעדנַא יד יוװ טקנוּפ ,ןַאמרעדעּפ

 שידיי ַא ןופ ןפירגַאב עקילָאמַא יד טימ ךָאנ ןבעל ,רעריפ

 טמוק ָאד ןבעל סָאד .םזילַאיצָאס ןופ ןפירגַאב יד טימ ;ןבעל

 טשינ ןענעק ייז ,ןבעל ןקידרעירפ ַא ןופ ךשמה ַא יוװ רָאפ ייז

 זַא ןפיירגַאב טשינ רעמ לָאמנייק ןלעוו ייז ןוא ,ןפיירגַאב

 -ײרּפַאב רעכעלשטנעמ ןופ ןפירגַאב עלַא יד ןוא ןבעל שידיי

 סנװװױאיזַאג יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ קיבייא ףיוא זיא ,גנוא

 רעגערט ןָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ,עקנילבערט ןוא ץיוושיוא ןופ
 ,לָאמַא ןופ רעפמעק ןוא

 ךימ טיירפ ןענַאמרעדעּפ ןופ דניירפ רעכעלנעזרעּפ ַא יו

 -וצ רעמ רשפא ןוא ,רעליטש ,רענעטלַאהעגנייא ןעז וצ םיא

 -מעק רעד ןביילב קידנעטש רע טעװ רעבָא רימ רַאפ ,ןדירפ

 -ןעטשרע רעשיאָארעה רענעי ןופ ,ןַאמרעדעּפ לאפר רעשירעפ

 ַא ןופ לָאבמיס רעד ,וָאכָאטסנעשט ןיא עיצַארטסנָאמעד יַאמ

 ,ןדנואוושרַאפ ןיוש קידנעטש ףיוא זיא סָאװ ןבעל שימרוטש
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 ןיא

 ןַאמסקילג .וו ר"ד

 ַָאכָאטסנעשט ןטקינײארַאפ ןופ טײקיטעטיד

 קרָאירינ ןיא טעטימָאק ףילער רע

(1950---1957) 

 ריפניירַא

 טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד טָאה 1950 רָאי םעד ןיא

 ןוא עטכישעג ריא ןיא לטיּפַאק יינ ַא ןביוהעגנָא קרָאי-וינ ןיא

 סָאװ יד -- רעדילגטימ עריא ןופ לייט רעסיורג ַא .טייקיטעט

 -ּפָא טַאהעג ךיז ןבָאה ,רעדנירג ןוא רעיוב עריא ןעוועג ןענייז

 םענופ טעברַא רעד טימ ןייגנָא ןוא ןריפוצנָא רעטייוו טגָאזעג

 יו ,"ןעמ גנָאי; יד יוװ ,סעיצַאזינַאגרָא רעטסעװש יד .ףילעו

 ןענייז סָאװ "הרבח רענישָאלַאיזד; יד יו ,שטנערב-ןדרָא רעד

 -געשט ןטקיניארַאפע םענופ לייט רעלַאגערטניא ןַא ןעוועג

 ךיז ןבָאה ,?ירעליזקָא סידייל ןוא טעטימָאק ףילער רעװָאכָאטס

 -אק רעד טימ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיפ טרעטייוורעד קידהגרדהב
 יד ןבָאה ,רעזנעס בקעי 'פ ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ץנעד

 טקידנערַאפ טײלסדנַאל עלופטסנידרַאפ ןוא ענעסעזעגנייא עקיזָאד

 ,ףילער ןופ טעברַא ףליה רעוויטקַא רעד ןיא ליײטנָא רעייז

 ,רעװָאכָאטסנעשט יד ךיוא םכותב ,ןטפַאשנַאמסדנַאל יד

 ןליצ יד .סיזירק ןשיגָאלָאעדיא ןַא טכַאמעגכרוד טלָאמעד ןבָאװ

 -סיסקע רעד רַאפ דוסי רעד ןעוועג ןענייז סָאװ סעבַאגפיוא ןוא

 ןופ ךס ַא ןרָאלרַאפ ןבָאה ,טפַאשנַאמסדנַאל רעדעי ןופ ץנעט

 -גריטנעמעצ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,םייה עטלַא יד ,טלַאהנָא םעד

 ,דמערפ רעד ןיא טײלסדנַאל ןטלַאהעגנעמַאזוצ טָאה סָאװ חכ רעקיד

 ַא ןבילבעג זיא סע בייא וליּפַא ןוא .טריטסיסקע טינ רעמ טָאה

 עטלַא עקיטרָא יד רַאפ רעדמערפ ַא בגא ךרד -- טועימ רעניילק

 וצ קידנגונעג ןעוועג טינ רע זיא ,טײלסדנַאל עטרעדנַאוועגניײא

 .טָאטשמיײה רעד וצ גנואיצַאב ןוא טנעמיטנעס םעד ןריוורעזערּפ

 .ליפעג סָאד ןעוועג רבוג ָאד טָאה טנעמָאמ רעשיגָאלָאכיסּפ רעד

 שואי ןופ סעיצנעדנעט ענױזַא זַא ןרעוו טגָאזעג זומ תמאה ןעמל

 ןכָאנ דלַאב ןזיועג טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה טײקידנעהּפָא ןוא

 ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ ןברוח רעד .המחלמ רעד ןופ ףוס

 -יפעד ַא ,טײלסדנַאל ןשיװצ ָאד ,ןפַאשעג טַאהעג טָאה ,ןליוּפ

 -ןפַאש ךס ַא ןבָארגעגרעטנוא טָאה סָאװ ערעפסָאמטַא עשיטסיט

 עשלַאפ יד זַא טכַאדעגסיוא ךיז טָאה עלייוו ַא רַאפ .תוחוכ עקיד

 ןרָאא עטשרע יד ןיא אקווד .טכערעגמוא ןעוועג ןענייז םיאיבנ

 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ץוביק רעשידיי רעד טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ןליוו ַא ןוא טעטילַאטיװ ַא ןזיװעגסױרַא טַאהעג ווָאכָאטסנעשט

 טייקכעלריוו יד טָאה רעצ ןסיורג רעזדנוא וצ .ןריטסיסקע וצ

 רעשידיי רעד .עקירעיורט ןוא עקידתוירזכא ןַא ןזיװעגסױרַא ךיז

 ןיילק ַא וצ ןרָאװעג טריצודער זיא וָאכָאטסנעשט ןיא בושי
 -ַאב ןבָאה סָאװ סעיצנעדנעט עוויטַאגענ יד .תושפנ עלעפייה

 המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןטנעמעלע עסיוועג טשרעה

 .טנַאהרעביײא יד ןענואוועג לָאמַא רעדיוו ןבָאה

 ןבָאה עקידנעײגקעװַא יד סָאװ טירש יד רַאּכ תוביס ךָאנ

 עוויטקעיבָא רעמ ןעוועג ,תמאה ןעמל ,ןענייז ןבעגעגנָא טַאהעג

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ המחלמ עטלַאק יד .עוויטקעיבוס יו

 -רָאפ ןענייז סָאװ םייוניש עשיטילָאּפ יד ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיווצ

 עקידרדסכ סָאד ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא חרזמ יד ןיא ןעמוקעג

 םכותב ןוא ,ןעליוּפ ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ ךיז ןרענעלקרַאפ

 יד ףיוא העּפשה ןָא ןבילבעג טינ ןענייז ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיוצ

 -ָאפ ןופ ךיז ןרענעלקרַאפ סָאד ךיוא .םידיחי עקידנעיײגקעוװַא

 וָאכָאטסנעשט ןיא רעװָאכָאטסנעשט ןופ ףליה ףיוא ןעגנורעד

 יד ןופ סולשַאב םעד וצ ןעוועג םרוג סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה

 רעייז טקידייטרַאפ ייז ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .עקידנטערטּפָא

 סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עשידיי סָאװ טקַאפ םעד טימ טירש

 -ףליהעג ענײמעגלַא ןעמונעגרעטנוא טַאהעג ןבָאה דנַאל ןיא ָאד

 -עמַא ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ הטילּפה תיראש רעד רַאפ סעיצקַא



 295 רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװַאכָאטסנעשט
 טנוועטהוווווההההסההק האג טענהט אקס עט עט עג עא עק א עט עא ערע עט א עק עא א א נא א עט עא עא עא אטא

 ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ יד רַאפ ךיוא ןוא ,עקיר

 .ןייגרעד טנָאקעג טָאה ףליה ואוו דנַאל ןוא טרָא ןדעי ןיא

 ומ טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ חבש םוצ

 -כָאנ ןבָאה רעדילגטימ עריא עלַא טינ זַא ,ןרעוו טגָאזעג רעבָא

 ןבילבעג ןענייז סע .עקידנעײגקעװַא יד ןופ טירש יד טגלָאפעג

 לָאצ ַא ךיוא יו ,גנוטלַאוװרַאפ רעקידנטערטּפָא רעד ןופ םידיחי

 ףיוא עיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהנָא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל

 ַא ןריפיצנָא תוביס גונעג ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז טיול .רעטייוו

 ןבָאה רענעלּפ טעברַא עטנכיײצעגנָא יד ,עקַאט תמא .טייקיטעט

 עקידרעירפ יד ןיא יו םענרַאפ ַאזַא וצ ןטסָאמרַאפ טַאהעג טינ ךיז

 סָאװ ,םענייק ןזָאלרעביא טלָאװעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .ןרָאי

 ןוא ןליוו רעד טָא ןוא .עציטש ןָא ףליה ךָאנ טדנעוועג ךיז טלָאװ

 ןעוועג ןיוש זיא דיחי ַא ןופ ףור-ףליה םעד ןליפרעד וצ תוירחא

 יד ןטלַאהוצנָא ענעבילבעג יד רַאפ טכערַאב רעקידנגונעג ַא

 ,טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ ץנעטסיסקע עקידרעטייוו

 4 א 8

 ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא ףילער ןופ טעברַא יד

 .ק ,רַאטערקעס םעד ןוא ,טנעדיזערּפ םעד ,ןַאמרעדעפ .ר

 ףילער םעד ןריזינַאגרָאער וצ טימַאב ךיז ןבָאה ייז .ןַאמרעדעל

 ,טײלסדנַאל ענעמוקעג-יינ יד ןעיצוצ גנערטשנָא ןדעי טכַאמעג ןוא

 ןעגנילעג טעװ סע זַא טכַאדעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה בײהנָא ןיא

 ךיז ןבָאה ענעמוקעג-יינ יד .ףילער םעד קירוצ ןריזיוויטקַא וצ

 יב ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ ייז ןוא בולק ַא ןפַאשעג טַאהעג

 -עגרעביא יד .םיבוט-םוי רקיעב -- ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאֿפ

 טַאהעג ךיז ןבָאה גנוטלַאװרַאפ רעקידרעירפ רעד ןופ ענעבילב

 ידכ ,ערעפסָאמטַא עשימייה ןוא עוויטקַארטַא ןַא ןפַאש יצ טימַאב

 ןרעױדַאב םוצ .טײלסדנַאל עינ רעמ סָאװ ןעגנערבוצנעמַאזוצ

 -עג טינ ןוא קירעהעג יו ןבעגעגנייא טינ ןוואורּפ יד ךיז ןבָאה

 ךיז ןבָאה עיינ יד ןופ ךס ַא .ןטַאטלוזער עקיטיונ יד טגנערב

 אליממ .תוביס עכעלנעזרעּפ ןייר תמחמ ,ןטעברַאוצטימ טגָאזעגּפָא

 -עג טרעלעמשרַאפ ןוא טכַאװשעגּפָא טעברַא עקידרעטייוו יד זיא

 ,טרעהעגפיוא טינ טָאה יז רעבָא ,ןרָאװ

 .טרעגרערַאפ רעטייוו טַאהעג בצמ רעד ךיז טָאה 1950 ףוס

 רעד ןעמוקעגוצ טַאהעג זיא תוחיכ:טעברַא ןיא קחוד םעד וצ

 -עדָאפ יד ןעמוקוצכָאנ ןעוועג רעווש זיא סע .טלעג ןיא קחוד

 -נעמַאזוצ טַאהעג ןבָאה םידיחי עקידנריפנָא יד .ףליה ךָאנ ןעגנור

 סעיצַאזינַאגרָא רעטסעווש יד ןופ גנוציז עקידנעגנירד ַא ןפורעג

 "הרבח רענישאלאיזד יד, ,"ןעמ גנָאי רעװַאכָאטסנעשט, יד יװ

 וצ "ןדרָא; ןופ שטנערב רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעדילגטימ ןוא

 -ַאב וצ גָאזוצ רעייז ץָארט .בצמ םענעפַאשעג םעד ןטכַארטַאנ

 ןביוהעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה ,ןטעברַא ףילער יד ןיא ךיז ןקיליײט
 םוצ .ןטייקיטעט-ףילער יד ןבעגוצפיוא סעיצנעדנעט ןזייװַאב וצ

 גאלשרָאפ ַאזַא טגנערבעגּפָארַא טַאהעג טינ רענייק טָאה קילג

 -נידַאב -טעברַא ערעװש יד ץָארט ןוא .,ןגעווטססעדנופ

 ייווצ ,1950 ,רָאי ןיא ןריפוצכרוד ןזיװַאב ףילער רעד טָאה ןעגנוג
 יו ןעלטימ-טלעג ןגירקוצניירַא ידכ ןעגנומענרעטנוא עקיטכייו

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןכָאנ הרכזה יד (א

 עט4 טסיא 66 ,ַאזַאלּפ ןטעהנַאמ ןופ לַאז ןיא ,רעבָאטקָא ןט8 םעד

 .דיוועג טעקנַאב ייליביי ןקירָאי-20 םעד (ב ;קרָאי-וינ ,טירטס

 ךיוא זיא סע .ירעליזקָא סידייל ןיא ףילער ןופ רעוט יד טעט

 רעד ןיא קילבנײרַא ןַא ןבעגעג טָאה סָאװ ןיטעלוב ַא ןענישרעד

 רעכלעוו ןוא ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד רַאפ ףילער ןופ טייקיטעט

 טָאה ףילער רעד .טלַאהניא ןוויטַאמרָאפניא ןכייר ַא טלַאהטנַא

 ,טײלסדנַאל רַאפ טעברַא ןפַאש וצ עיצקַא ןַא ןעמונעגרעטנוא ךיוא

 ִ+ 8 צ+

 -ַאב עיינ ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז 1951 ץרַאמ ןט28 םעד

 טעברַא רעד טימ ןייגוצנָא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטמַא

 טנעדיזערּפ סלַא .ןטייקירעװש ןוא ןעגנורעטש עלַא ץָארט

 -קעס -- יקסװָאלַאמָאר ןוא ,סַאגיז ,ה 'פ טליוורעד טרעוו

 -רעיירפ דוד ןוא ,ןטנעדיזערּפ-עציוו --- ןַאמטָאר 'ח יורפ .רַאטער
 -ָאטקיװ יורפ טרעוו ירעליזקָא סידייל יד ייב .רעריסַאק -- רעיומ

 עלחר ןעיורפ יד ןוא ןרעציזרָאפ יד יו טלייוװרעד סיווייד ַאיר

 -ערקעס :סנרעציזרָאפ עציוו --- ןאמיוד ינימ ןוא עריומרעיירפ

 ינרַאשט ןעלעה יורפ --- ןרעריסַאק ,ןַאמרעדעּפ .ג -- עשרַאט

 רעטלייורעד-יינ רעד סָאװ ,סעבַאגפיוא עטשרע יד ןיוש

 יד טקיטעטשַאב לָאמ ַא רעדיוו ןבָאה ,טריפעגכרוד טָאה ףילער

 טימ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנעטסיסקע רעד רַאפ טייקידנעווטיונ

 ןקישוצסיױרַא ןזיוװַאב ףילער רעד טָאה גנוגנערטשנָא ןוא ימ

 זײּפש ךעלקעּפ 20 ,חסּפ ןקידנעמוקנָא םעד רַאפ ,לארשי ןייק

 -גַארק רַאפ ןטנעמַאקידעמ ךיוא יו ,רעלאד 300 ןופ םוכס ַא רַאט

 -יינ ַא וצ ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז סעציטש-טלעג ,טײלסדנַאל על

 ןיא יורפ רעקנַארק ַא רַאפ ךיוא יו ,דנַאל ןיא ָאד םענעמוקעג
 ןופ ףליהטימ רעלעיצנַאניפ רעד טימ ,טָאה ףילער רעד .ןדעװש

 ַא ףיא רעלאד 200 ןבעגעג ,"ןעמ גנָאי רעװָאכָאטסנעשט/; יד

 -נוא יד ןשיװצ ,לארשי ןיא ןַאמסדנַאל ַא רַאפ סופ ןכעלטסניק

 ןופ ךשמ ןיא טריפעגכרוד טָאה ףילער רעד סָאװ ,ןעגנומענרעט

 -נעשט ןופ םוקמוא ןכָאנ הרכזא עכעלרעי יד ןעוועג זיא ,רָאי

 ,1951 ,רעבָאטקָא ןט28 םעד ןעוועג זיא סָאד בושי רעווָאכָאטס

 .קרָאי-וינ ,טירטס עט4 טסיא 66 ,ַאזַאלּפ ןטעהנַאמ ןיא

 ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק טריפעגכרוד ךיוא ןענייז סע

 -נָאק רעקידעבעל ַא טלעטשעגנייא טַאהעג ךיז טָאה זייווכעלסיב

 רעד .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ץוחמ ןטפַאשנַאמסדנַאל טימ טקַאט

 םידיחי ואוו סערדַא ןַא ןוא דילג-דניב רעד ןרָאװעג זיא ףילער

 ןשנייז ןעגנוציז ייב .ןפערטנעמַאזוצ טנָאקעג ךיז ןבָאה טײלסדנַאל

 עקידעבעל ןוא עדַאנַאק ןופ טײלסדנַאל ןעוועג קידנזעװנָא לָאמליײט

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןרָאװעג טגנערבעג ןענייז ןסורג

 טקילײטַאב ךיז טָאה ףילער רעד .עניטנעגרַא ןיא טפַאשנַאמ

 ןבָאה סע סָאװ םיבוט-םוי ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנוסירגַאב טימ

 ,םיל רבעמ ןטפַאשנַאמסדנַאל טרעייפעג

+ : + 

 ,רָאי ןיא ןביוהעגנָא טַאהעג ףילער רעד טָאה קידהגרדהב

 -גוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא טייקיטעט ןייז ןרעטיירבוצסיוא ,2

 -עברַא םעד ךרוד ,ןעגנואימַאב ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע .ןעג

 ערעזדניא ןופ ענייא עקירעמַא ןייק ןעגנערב וצ ,טעטימָאק-רעט

 -נוגנערטשנא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע .יורפ ַא --- טײלסדנַאל

 ןיא ןוא ָאד "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; ךוב סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ ןעג

 רעד סָאװ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק יד ןשיוצ .רעדנעל ערעדנא
 יד ןופ בולק ןטימ ןעמַאזוצ ,טנדרָאעגנייא טַאהעג טָאה ףילער

 ,ץרַאמ ןט15 םעד לאב-םירוּפ ַא ןעמיקעגרָאפ ןענייז ,ענעמוקעגדיינ

 ןטס21 םעד טנוװָא-הכונח ַא ןוא ,לירּפַא ןט12 םעד רדס רעטירד ַא

 ןטס26 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא הרכזא עכעלרעי יד .רעבמעצעד

 -נוציז יד ,טירטס עט4 טסיא 66 ,ַאזַאלּפ ןטעהנַאמ ןיא רעבָאטקָא

 -סױרַא ןבָאה ,רָאי ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןעג

 גנודניברַאפ ַא ןָא טלַאה ףילער רעד זַא ,טקַאפ םעד טכַארבעג
 ןיא ,עדַאנַאק ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד טימ



 ווָא כָאט סנע שט 234

 -מעצעד ןט7 םעד .עקירעמַא ןיא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא לארשי

 ןופ טמַא רעד .עטמאַאב עיינ ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז רעב
 ןטיבעג ךיז ןבָאה סע .סאגיז .ה 'פ ןָא רעטייוו טלַאה טנעדיזערּפ
 טרעוו רַאטערקעס רעד יװ .רעריסַאק ןוא רַאטערקעס ןופ ןטמַא יז
 .ןַאמטױר .ח 'פ --- ףליהעג ַא יוװ ןוא ןַאמרעדעּפ .ר 'פ טלייוורעד

 ןיא .אדיב 'פ ןרָאװעג טײרטרַאפנָא זיא טמַא רעריסַאק רעד
 -- רעיומרעיירפ 'פ יד טלייוורעד ןרעוו ירעליזקָא סידייל רעד
 ,ינרַאשט יפ ןוא ,ןירעריסַאק -- םַאהָאש יורפ ,ןירעציזרָאפ יד יו
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 טָאה טפַאשרעריפנָא רעד ןיא םייוניש עניילק עקיזָאד יד טימ

 הדבוע יד .1952 רָאי ןיא טעברַא ןייז ןביוהעגנָא ףילער רעד

 -רעדעפ .ר 'פ ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא טַאירַאטערקעס רעד סָאװ

 סָאװ רענייא יו .טײטַאב ןקיטכיוו ַא טַאהעג טָאה ,טנעה סנַאמ

 םעד טניז טעברַא ףילער רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה

 טַאהעג רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז ןופ בייהנָא עמַאס
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןטיונ יד ןיא קילבנײרַא ןקירעהעג םעד

 ןטלַאהוצנָא שטנעמ רעטסקיסַאּפ רעד ןעוועג רע זיא אליממ ןוא

 "ייוו ךיז ןבָאה סע .טַאירַאטשרקעס םעד --- וורענ ןקידעבעל םעד

 קעװצ םעד רַאפ .ףליה ןגעוו טײלסדנַאל ןפורעגנָא טַאהעג רע

 ןענייז ייז ןיילק יו ןעלטימ עלעירעטַאמ טקיטיונעג ךיז ןבָאה

 -וצ ףילער רעד סטָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יװ .ןעוועג טינ

 יב א טציא ךיוא טַאהעג ,בולק םענעפַאשעג םעד טימ ןעמַאז

 -עג יד ןעגנערבניײרַא טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ןעגנומענרעטנוא

 -רָאפ זיא רַאונַאי ןט18 םעד .ףליה רַאפ הסנבה טלעג עקירעה

 לַאב םירוּפ רעד .עטמאַאב עיינ ןופ ןרעוושנייא סָאד ןעמוקענ

 זיא רדס רעטירד רעד .רַאורבעּפ ןטס28 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא

 .ייוודָארב 852 ,לָאה ימעדַאקַא ןיא ,לירּפַא ןט5 םעד ןעמוקעגרָאפ

 עט11 יד ,וָאכָאטסנעשט ןברוח םעד ךָאנ הרכזא עכעלרעי יד

 ז"ט) רעבָאטקָא ןטס25 םעד קיטנוז ןעמוקעגרָאפ זיא ,ייר רעד ןיא

 ןיא טירטס עט4 טסיא 66 .ַאזַאלּפ ןטעהנַאמ ןיא (ד"שת ,ןושח

 ןעוװעג הרכזא יד זיא ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יװ ,קרָאי-וינ

 טײלסדנַאל יד סָאװ טעטעיּפ ןוא דובכה תארי ן'פ קורדסיוא ןַא

 רעכײרלַאצ רעייז ךרוד ןה ,ווָאכָאטסנעשט ישודק יד רַאפ ןגָארט

 עטלמַאזעג יד .ןעגנורעייטשייב ערעייז ךרוד ןה ןוא ,ךיז ןקילײטַאב

 רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ןעגנומענרעטנוא יד ןופ רעטלעג

 רעד טָאה ,1952 ,רָאי ןיא זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע .ףליה

 טרעדנוה טעטימָאק רעטעברַא ןשידיי םוצ ןגָארטעגוצ ףילער

 רעטעברַא רעשידיי רעד .גנַאלרַאפ סנטצעל םעד ףיוא ,רעלאד

 יד ןיא ףילער םעד ןפלָאהעגסױרַא קידנעטש טָאה טעטימָאק

 ,טקיטיונעג ךיז טָאה ףליה סטעטימָאק םעד ואוו ןטייקיטעט

 ט + 8

 "נייא טַאהעג טָאה ףילער רעד סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא יד

 "עג קידהגרדהב ןענייז ,רָאי ייווצ ענעגנַאגרַאפ יד ןיא טריפעג

 ,רדס ַא ןריפנייא םעד טימ .סעיצוטיטסניא עטנענַאמרעּפ ןרָאװ

 טַאהעג רעוט ףילער יד ןבָאה ,ןעגנומענרעטנוא המודכו לאב ַצ

 יו ,לָאמַא ןופ סעיצידַארט עסיוועג ןייז וצ ךישממ ןעניז ןיא

 -ָאד יד .ענעמוקעג-יינ יד רַאפ הביבס עקירעהעג יד ןפַאש ךיוא

 -סדנַאל יד רַאפ טקנוּפ-ףערט רעד ןרָאװעג ןענייז ןשינעגעגַאב עקיז

 טנָאקעג רעוט ףילער יד ןבָאה טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ,טייל

 ןגעוו ןוא ןעלטימ-טלעג ןגעוו ,טעברַאטימ ןגעוו ייז וצ ןרילעּפַצ

 טפַאשרעריפנָא יד טָאה רעבָא ךיײלגַאב .םינינע עקיטיונ ערעדנַא

 ןט16 םעד ןענייז ױזַא .ןעגנוציז-גנוטלַאורַאפ עריא ןטלַאהעגנָא

 רָאי ןופ רעבָאטקָא ןטס231 םעד ןוא רעבמעטּפעס ןט10 םעד ,יַאמ

 סע עכלעוו ףיוא ןעגנוציז עלעיצעּפס ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא 4

 יד .ןטקעיָארּפ-טעברַא ענעדיײשרַאפ ןרָאװעג טדערעגמורַא ןענייז

 םעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,יר רעד טיול .הרכזא עט2

 210-14 ,לַאז ןווָאהטעב ןיא (ו"טשת ,ירשת ז"כ) רעבָאטקָא ןטס4

 גלָאפרעד ַא טימ רעירפ יוװ ןוא ,קרָאי-וינ ,סַאג עט5 טסיא

 .גנולמַאז.טלעג רעד ןיא ןה ןוא עקידנזעוװנָא לָאצ רעד ןיא ןה

 -נעשט רעד טָאה ,רעבמעווָאנ ןטס21 םעד ,רָאי ןקיבלעז םעד

 -יטעט ןייז ןבעלוצפיוא טירש ןעמונעגרעטנוא בולק רעוװָאכָאטס

 וצ ןעגנוטיירגוצ ןכַאמ ךיוא יו עטמַאַאב עיינ ךרוד טייק

 .ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןיא םירוּפ ַא
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 -עגנָא טָאה ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןופ טעברַא-ןרענָאיּפ יד

 רעד ןופ ןעגנוציז יד .1955 רָאי םעד ןיא תוריּפ ןגָארט וצ ןביוה

 ןעגנומענרעטנוא לָאצ יד ,ערעטּפָא ןעוועג ןענייז עוויטוקעזקע

 ךיוא ,םענרַאפ ןרעטיירב ַא ןיא רעבָא ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא זיא

 ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד טימ גנודניברַאפ יד ךיז טָאה
 קיטכיוו רעייז ַא .טריוויסנעטניא טַאהעג טלעוו רערָאג רעד ןיא

 ןעוועג זיא 1955 רָאי ןופ טייקיטעט ףילער רעד ןיא שינעעשעו

 -50 רעד טעמדיוװעג לַאנרישז ַא ןבעגוצסיױרַא סולשַאב רעד

 .ןַאמרעדעּפ לאפר 'פ ןופ טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעקירָאי

 טלייוורעד זיא ,1955 ,יַאמ ןט15 ןופ גנוציז-ףילער רעד ייב

 עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ טעטימָאק רעקידנעטש ַא ןרָאװעג

 זיא ךיוא ,לַאנרושז ןטנַאלּפעג םעד רַאפ ןלַאירעטַאמ ןטיירגוצוצ

 -רעּפ עקידנגלָאפ ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא ןרָאװעג טלייוורעד

 -לבוי ןיא .ןייוונעזָאר יבצ ןוא ןַאמטָאר .ח ,סאגיז .ה :ןענָאז

 ,רעוליס .ב ,י ,סאגיז .ה ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז טעטימָאק

 ,זיטויַאכ .וו ןידניירפ יד ,ינרַאשט ןעלעה ןידניירפ יד ,ןַאמטָאר .ה

 ,רָאמירפ ןרהא דניירפ יד ,םַאהָאש .ה ,ןַאמיײד לאקזחי דניירפ יד

 ןַאמפָאה בוקַאי 'פ ,עדַאנַאק ןופ גרעבדלָאג אבוק 'פ ,יקצַאניױכ .ל

 ןענייז טעטימָאק ןופ םוידיזערּפ ןיא .ןייוונעזָאר יבצ 'פ ןוא

 ןַאמטָאר .ה דניירפ יד ; רעציזרָאפ ,סַאגיז ,ה 'פ :ןרָאװעג טלייוורעד

 -- ןַאמיוד לאקזחי 'פ ;סרעציזרָאפ-עציוו --- רעווליס .ב .י ןוא

 "יו יד טיול ,רַאטערקעס -- ןייוונעזָאר יבצ 'פ ןוא רעריסַאק

 לַאנרושז םעד ןבעגסױרַא סָאד טָאה ןליצ עטנכייצעגנָא עקידרעט

 ןוא טייקיטעט ףילער רעד ןיא בעלפיוא ןַא ןעגנערב טלָאזעג

 רעװָאכָאטסנעשט, ךוב םוצ גנוצנַאגרעד ַא ןייז ךייא ךיײלגַאב

 .לבויה לעב ןופ שטנואוו רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד .?ןדיי

 ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז ןופ טעברַא יד ךיוא יו ,םענרַאפ רעד

 -ירָאה עטיירב טנפעעג ןבָאה ,לַאנרושז ןטעװענַאלּפעג םעד רַאפ

 "עגנָא טציא זיב רעד .טייקיטעט רעקידרעטייוו רעד רַאפ ןטנָאז

 רעד ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל יד טימ שיוטסיוא ווירב רענעטלַאה

 טָאה ,טרעטיירבעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה סָאװ טלעוו רערָאג

 רעקידעבעל ַא ןַארַאפ זיא סע זַא טקיטעטשַאב לָאמ ַא רעדיוו

 טלעוו רערָאג רעד ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןשיוװצ סערעטניא

 ןַארַאפ זיא סע זַא ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןטלַאהוצנָא

 רעד ןיא החּפשמ רעװָאכָאטסנעשט יד ןטלַאהוצפיוא שטנואוו ַצ

 רקיעב ךיז ןבָאה ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד .טלעוו רערָאג

 לָאז סע ואוו ,לַאנרושז ַאזַא זַא ,המכסה רעד ןיא טקירדעגסיוא
 הדע רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןעלגיּפשּפָא רעטייוו ךיז

 ןעקנַאדעג עקיזָאד יד .טייקידנעווטיונ ַא זיא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא

 -ָאק-לַאנרושז רעקרָאי-ינ םעד טרילומיטס ןבָאה ןליפעג ןוא



 295 רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװַאכַאטסנעשט

 ןעלמַאז םעד םורַא טעברַא עוויסנעטניא ןַא ןביוהוצנָא טעטימ

 .טייקיטעט:-ףילער יד ןרעטיירבוצסיוא ךיוא יװ ,ןלַאירעטַאמ ןופ

 דעד ,ןעגנומענרעטניא יד ןופ תוסנכה יד ןיא ךוזַאב רעד

 רדס רעטירד רעד ,ץרַאמ ןט12 ןופ לאב םירוּפ רעד ,לאב רָאידיינ

 ןרָאי עקידרעירפ יד יבגל ןגיטשעג ןענייז ,לירּפַא ןט10 ןופ

 -ָאטקָא ןט223 םעד ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא זיא הרכזא עכעלרעי יד

 ,1955 ,רעב

 .ערגרַאפ ךיז טָאה ףליה רענעבעגעג ןופ םוכס רעד ךיוא

 ןבעגעגסיוא טַאהעג ףילער רעד טָאה רעבמעטּפעס זיב .טרעס

 -נעל ענעדיישרַאפ ןיא רעװָאכָאטסנעשט רַאפ רעלאד 500 בורק

 סע ;ענעמוקעג -יינ וצ תואוולה ןבעגעגסױרַא ןרעװ סע .רעד

 -ַאקידשמ ;לארשי ןייק ךעלקעּפ-זייּפש ןרָאװעג טקישעג ןענייז

 ןייק ןוא ,ךיירקנַארפ ןייק ,ןלייּפ ןייק עציטש-טלעג ןוא ןטנעט

 ףיוקרַאפ םעד טײרּפשרַאפ רעטייוו טָאה ףילעד רעד .עילַארטסיוא

 -נָא רעטייוו ןענייז ךיילגַאב .?ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב ןופ

 ןה תוחוכ עיינ ןעיצוצ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא יד ןעגנַאגעג

 ףילער רעד .טעטימָאק-לבוי םוצ ןה ,טייקיטעט ףילער רעד וצ

 יז רַאפ ןוא רעדילגטימ ענעברָאטשרַאפ יד טרעעג ךיוא טָאה

 ,(ה"ע ,ןַאמפיוק אבא) ןטנוװָא רוכזי טנדרָאעגנייא

 + צ+ צ+

 -רעטייוו ַא טימ ןביוהעגנָא טַאהעג ךיז טָאה 1956 רָאי סָאד

 םורַא ןוא לַאנרושז םעד םורַא טייקיטעט רעוויסנעטניא רעקיד

 ,ףליה
 רעד ייב ןרָאװעג ןבעגעגּפָא טַאהעג זיא סָאװ טכירַאב םענופ

 יװ רעמ זַא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ,יַאמ ןטס27 ,ןופ ,גנוציז

 ךיירקנַארפ ןוא עילַארטסיױא ,ןלױּפ ,לארשי ןיא טיילסדנַאל 0

 אפוג קרָאי-וינ ןיא ,ףליה עקיטיונ יד ןגָארקעג טלָאמַאד זיב ןבָאה

 -סדנַאל עקנַארק רַאפ עיצקַא ןַא ןעמונעגרעטנוא ףילער רעד טָאה

 ןבָאה ןלױּפ ןיא ןוא לארשי ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא .,טייל

 -נעטש ַא ןטלַאהוצנָא שטנואוו םעד טקירדעגסיוא לָאמַארעדיװ
 .ףילער םעד טימ שיוטסיוא-ווירב ןקיד

 ךיז טָאה לַאנרושז רעװָאכָאטסנעשט םעד םורַא טעברַא יד

 זיא סָאװ טלעג םוכס רעד .סיורָאפ ןָאטעג קור ַא טַאהעג ךיז

 םעד טיײיטעגנָא טָאה גנוציז רעד וצ זיב ןעמוקעגניײרַא טַאהעג

 םורַא עיצקַא רעד טימ גנוריסערעטניארַאפ ןוא רעגַאב ןסיורג

 "ונעג טָאה טעברַא רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא רָאג ַא ,לַאנרושז םעד

 ןיוש ןעלקיטרַא לייט רעסיורג ַא זיא ךיוא .ןַאמסקילג אנח 'פ ןעמ

 -עזקע עיינ ַא ןרָאװעג טלייורעד זיא סע .טצעזעגסיוא ןעוועג

 ,רַאטערקעס ןַאמרעדעפ .ר 'פ ,רעציזרָאפ סאגיז .ה 'פ .עוויטול

 -ָאקוװעל ןַאמָאר --- רעריסַאק. ןאמיורג .מ ןוא ןַאמסקילג .ח 'פ

 "רָאפ ןרע ןוא ,ןַאמטָאר .ח 'פ -- רַאטערקעס לָאקָאטָארּפ ,שטיוו

 .רעווליס .ב ,י יפ --- רעציז

 -רַאפ עיינ יד טָאה וויטקעפע רעמ טעברַא יד ןכַאמ וצ ידכ

 טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג ַא טריטּפָאָאקוצ גנוטלַאװ

 ןסולשַאב יד ןריפכרוד ןפוא ןטסעב ןוא ןטסלענש םעד ףיוא

 ,ןַאגרַאװ לרַאק ןיירַא ןענייז עוויטוקעזקעדָאק רעקיזָאד רעד ןיִא

 ןרהא ,ינרַאשט .ה ,ןייוװנעזָאר יבצ ,גרעבנרעטש קחצי ,ןַאמטָאר .ח

 .שזד ,לעטראפ .ר ,יקסמערק קעשזד ,לאטש סוילושזד ,רָאמירט

 ,םאהָאש .ה ,גרעברָאפ
 -כרוד טַאהעג טָאה ףילער רעד סָאװ ןעגנומענרעטנוא יד ןופ

 ,.רדס רעטירד ַא ןוא לאב-םירוּפ ַא ןעוועג ןענייז טריפעג
 ,רעבָאטקָא ןט21 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא הרכזא עכעלרעי יד

 .קרָאי-וינ ,סַאג עט17 טסיא 100 ,עירָאטידיױא טלעווזור ןיא

 רעד ןופ ןוא ןעגנומענרעטנוא יד ןופ תוסנכה ענייר יד

 ,ףליה ףיוא ןרָאװעג טדנעוװרַאפ ןצנַאגניא ןענייז הרכזה
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 קור ַא רעטייוו ךיז טָאה ,1957 ,רָאי ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 ןעמוקעגוצ ןענייז סע .ךוב םעד םורַא טעברַא יד סיוררָאפ ןָאטעג

 .זיב יד ןיפ לייט רעטסערג רעד טעמכ ןוא ,ןלאירעטַאמ עיינ

 ןופ .טצעזעגסיוא ןיוש זיא ןעלקיטרַא ענעמוקעגניײרַא עקיטציא

 -נוציז ענעטלַאהעגּפָא יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןופ טלַאהניא םעד

 ןרָאװעג טכַאמעג ןיוש ןענייז סע זַא ןעגנירדסיורַא ןעמ ןָאק ןעג

 ןעניישרעד םוצ בוט-םוי םעד רַאפ טירש עטשרע עקיטיונ יד

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ,טײלסדנַאל ןופ ףורּפָא רעד .ךוב םענופ

 -גרילומיטס ַא רעטייוו זיא לַאנרושז םעד םורַא עיצקַא רעד יבגל

 רעקיד

 ַא רַאפ ןרָאװעג טלשטשעג ,1957 רָאי ןיא ,זיא ףילער רעד

 רָאפסױרַא םייב טײלסדנַאל ןפלעה וצ -- עבַאגפיוא רערעווש רעיינ

 עלעירעטַאמ רָאנ טינ טקיטיונעג ךיז ןבָאה םעד וצ .ןליוּפ ןופ

 -עצָארּפ עשידירוי ןוא עלַאגעל ייר עצנַאג ַא ךיוא רָאנ ,ןעלטימ

 גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג טרּפ םעד ןיא ךיז טָאה ףילער רעד .ןרוד

 זיא סע סָאװ ןָאטעג ןוא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד טימ

 ,תושקב יד ןעמוקוצכָאנ ןוא ןריפוצכרוד תלוכי ןייז ןיא ןעוועג רָאנ

 וצ עטשרע יד .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ יד

 עטייווצ יד ןוא ,ןליוּפ ןופ ןרָאפסױרַא עמַאס םייב עציטש ןבעג

 ,לארשי ה"ד ,טרָא-ןיואוו םעיינ םעד ןיא ךיז ןענעדדרָאנייא םייב

 ןעגנורעדָאפ ןעמוקעגנָא רעטייוו ןענייז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןעניואוו סָאװ ,טײלסדנַאל ןופ ףליה ןגעוו

 םעד ןופ ןרעוו ןעזעג ןָאק ףליה ןופ טייקידנעגנירד יד .לארשי

 ביײהנָא ןופ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנוציז רעדעי ףיוא סָאװ ,טקַאפ

 .ףליה ןגעוו תושקב ןרָאװעג טלנַאהַאב ןענייז ,רָאי

 .ןעגנומענרעטנוא ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענייז יַאמ זיב

 -סדנַאל ןכלעוו ייב ,ץרַאמ ןט9 םעד ,םוקנעמַאזוצ רעשירבח ַא (א

 סָאװ רדס רעטירד רעד (ב : ןעז וצ ךיז טייהנגעלעג ַא ןבָאה טייל

 852 ,לָאה ימעדַאקַא ןיא ,לירּפַא ןטס21 ,םעד ןעמוקעגרָאפ זיא

 רַאפ רענעלּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןיוש ןענייז ךיילגַאב .,יײװדָארב

 -יינ םעד ,הרכזא עכעלרעי יד יװ ןעגנומענרעטנוא עקידרעטייוו

 ,ןשינעגעגַאב עשירבח ךָאנ ןוא לאב רָאי

 דעטיינוי םוצ רעלאד 50 ןגָארטעגוצ טָאה ףילער רעד

 "טטרעוורָאפ, גנוטייצ עכעלגעט יד טסירגַאב ןוא ?ליּפַא שיאושזד

 ןטײרּפשרַאפ וצ ןָא ןייג טעברַא עוויסנעטניא ןַא .ייליבוי ריא וצ

 ךיירקנַארפ ןופ ,עדַאנַאק ןופ ; "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; ךוב סָאד

 ןגעוו ןגַארפנָא ןָא ןעמוק דנַאל ןיא ָאד טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ןוא

 ;ךוב םעד

 יד טימ גנידניברַאפ יד ןָא רעטייו טלַאה ףילער רעד

 .ןריזיויטקַא וצ ייז ךיז טימַאב ןוא סעיצַאזינַאגרָא רעטסעווש

 ןוא יַאמ םישדח יד ןופ ךשמ ןיא ףילער ןופ טייקיטעט יד

 :סעיצקנופ ייוצ ףיא רקיעב טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ,ינוי

 ןליוו סָאװ ,יד רַאפ ךיוא ןוא ןליױוּפ ןיא טײלסדנַאל רַאפ ףליה (א

 ,יד רַאפ ךיוא יו ,לארשי ןייק געוו רעייז ףיוא ןלוּפ ןזָאלרַאפ

 עקידנעמוק וצ ןעגנוטיירגוצ (ב ;לארשי ןיא ןיוש ןענייז סָאװ

 .ןעגנומענרעטנוא

 -ץּפס ַא ןרָאװעג טריטּפָאָאקוצ זיא קעווצ ןטשרע םעד רַאפ

 -רעק ענעפַאשעג יד .עוויטוקעזקע רעד וצ טעטימָאק רעלעיצ

 ַא ןריפוצנָא עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמינעג טָאה טפַאשרעּפ
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 ,ווירב ַא טרילומרָאפ ןבָאה ייז ,טלעג רַאפ ןייּפמַאק ןקידנעגנירד

 ןרַאלּפמעזקע 500 ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סָאװ ,1957 ,יַאמ ןט3 יפ

 -ניא רעד .עקירעמַא רעביא ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא םידיחי וצ

 לרוג םעד ףיוא ןזיוועגנָא לעיצעּפס טָאה ווירב םענופ טלַאד

 ןלױּפ ןיא ןעמייה ערעייז ןזָאלרַאפ ןזומ סָאװ טײלסדנַאל יד ןופ

 ףורּפָא רעד .לארשי ןייק ןעמוקנָא ןכָאנ עגַאל רעייז ףיוא ןוא

 סָאװ ,רעלאד 500 טגנערבעגנײרַא טָאה ווירב ןקיזָאד םעד ףיוא

 יד ןיפ רַאטערקעס םוצ ןרָאװעג ןזיוועגרעביא ילוי ןיא ןענייז

 ןעלמַאז םייב בילטָאג .י .פ ,"לארשיב בוחוטסניצ יאצוי ינוגרא;

 ןוא ןַאמסקילג אנח טײלסדנַאל יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה טלעג

 -ניא טקישעגסױרַא ףילער רעד טָאה םעד ץוח ַא .רעבלעג .י

 רַאפ לארשי ןיא ןוא ןלױּפ ןיא טײלסדנַאל וצ ףליה עלעודיוויד

 .רעלאד 250 בורק ןופ עמוס ַא

 ףיוא טגײלעגּפָא טָאה ףליה ןגעוו ףור רעקידנעגנירד רעד

 ןבָאה ףילער ןופ רעוט יד .ךוב םעד םורַא טעברַא יד עלייוו ַא

 ןגעו תושקב יד ןקידיילרעד לכ תישאר זומ'מ זַא ,ןעזעגנייא

 "נוא ערעדנַא ףיוא ןטעברַא ןביײהנָא ךָאנרעד טשרע ןוא ,ףליה

 םענופ קיגנעהּפָא זיא עטשדע סָאד עקַאט תמא .ןעגנומענרעט

 -ףליה ןייק ןעוועג טינ ןטלָאװ ןעגנומענרעטנוא ןָא --- ןטייווצ

 טייז ַא ןיא טקורעגּפָא קילייוװטייצ רעבָא טָאה טיונ יד .ןעלטימ

 רעטציא ךיז טָאה סע סָאװ .ןעגנומענרעטנוא ןגעוו קנַאדעג ןדעי

 ןוא ןליצ יד ןגעװ גנורילומרָאפ עיינ ַא ןעוועג זיא טקיטיינעג

 ןבָאה טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד .ףילער םענופ סעבַאגפיוא

 "נָא ןרעו טרעדָאפעגפיוא ןוא טקעוװעג טזומעג לָאמ ַא רעדיוו

 ןטייקיטעט ענייז טימ ףילער םענופ ץנעטסיזקע יד ןטלַאהוצ

 ,1957 ,יַאמ ןטס25 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנוציז ַא ייב

 ןרָאװעג טרילומרָאפ ףילער ןופ סעבַאגפיוא ןוא ןליצ יד ןענייז

 -רעיירפ ,ןייוונעזָאר יבצ ,סַאגיז .ה ,ןַאמרעדעפ .ר טניירפ יד ןופ

 -עגסיורַא יד ןופ לכה-ךס רעד .ערעדנַא ןוא ןאגרַאװ ,רעיומ

 ףילער רעד טימ ןייגוצנָא רעטייוו ןעוועג זיא ןעגנוניימ עטגָאז

 ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא גנוציז רעקיזָאדד רעד ייב .טעברַצ

 ןוא עטרַאװ ןכייט יד ייב; ןַאמרעדעּפ לאפר ןופ ךוב סָאד זַא

 ףוס ןענישרעד זיא סע) ןעניישרעד בורקב טעװ ?רעוויר טסיא

 ,(1957 ,ינוי בײהנָא-יַאמ

 עגּפָא ףילער רעד טָאה ינוי ןט11 ןופ גנוציז רעד טימ
 -ַאב ךיז ןבָאה גנוציז רעד ןיא .טייקיטעט רָאי בלַאה ַא ןסָאלש

 גניר-רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט םעד ןיפ רעייטשרָאפ טקילײט

 עדייב ."ןעמ גנָאי רעװָאכָאטסנעשט, ןופ ךיוא יו ,שטנערב

 ףילער ןופ ןטייקיטעט יד ןציטש וצ טגָאזעגוצ ןבָאה ןטַאגעלעד

 יד רַאפ עיצקַא ףליה רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ רקיעב ןוא

 ,לארשי ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןליוּפ ןזָאלרַאפ סָאװ טײלסדנַאל
 -ידניא ייר ַא ןרָאװעג טקידיילרעד ךיוא ןענייז גנוציז רעד ייב

 ןופ ווירב ןעמוקעגנָא ןענייז סע .עציטש ןגעוו תושקב עלעודיוו

 ,ךיירקנַארפ ןוא ,עקירעמַא ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא םידיחי

 טפַאשנַאמסדנַאל רעקרָאי-ינ יד ףיוא ןרעדָאפ ייז עכלעוו ןיא

 -ףליה רעד טימ ןייגוצנָא ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ןָאט וצ

 ,לארשי ןיא רקיעב ןוא ןליוּפ ןיא טײלסדנַאל יד רַאפ טעברַא

 -נעמוק יד רַאפ רענעלּפ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז ףוס םוצ

 יד יוװ ,רָאי ןופ םישדח עטצעל יד ןיא ןעגנומענרעטנוא עקיד

 רַאפ ךיוא יו ךוב ןופ ןעניישרעד םוצ טעקנַאב רעד ,הרכזא

 ,לַאב רָאי-יינ םעד

 ןופ ,םישדח ףלעווצ ןופ ךשמ ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ קיצנַאװצ

 יד ןופ םענרַאפ םעד ףיוא ןָא ןזייו ,1958 ינוי זיב 1957 ינוי
 רעװָאכָאטסנעשט ןטקינייארַאפ, רעקרָאי-וינ םייב ןטייקיטעט
 ,"ףילער

 טָאה ,1957 רעבמעווָאנ ?יב 1956 ינוי ןופ ,טייצ רעד רַאפ

 ןופ עמוס ַא ףיוא טײלסדנַאל 52 ןפלָאהעגסױרַא ףילער רעד

 -ייז ןקיבייארַאפ וצ טײלסדנַאל ןופ ףורּפָא רעד ! רעלָאד 3

 "וװוָאכָאטסנעשט, ךוב ןיא לײטּפָא-רוכזי םעניא עטסטנעָאנ ערע

 -רעּפ 221 ןופ ,רעלָאד 2,545.50 ןֹופ עמוס רעד ףיוא ןעוועג זיא
 .ןענָאז

 ןלַאו ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,1957 ,רעבמעווָאנ ןט17 םעד

 -רָאפ :ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז סע .עוויטוקעזקע רעיינ ַא רַאפ

 -קעס ;םַאהָאש .ה --- רעציזרָאפ-עציוו ; ןָאגרַאװ לרַאק --- רעציז

 ;ןַאמרעדעּפ .ר -- רַאטערקעס ףליהעג ;לעיק ןנח -- רַאטער

 -- רעריסַאק ןוא ,רעבלעג ףסוי -- רַאטערקעס גנידרָאקער

 ןבילקעגסיוא ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןיא .ינרַאשט ןעלעה

 סוילושזד ,גרעבדלָאג .י ,עבמָאב .ל .א ,ןַאמױד .י :ןרָאװעג

 ,ןָאגרַאװ .ק ,ןַאמרעדעּפ .ר ,רעבלעג ףסוי ,לאטס ףעזָאשזד ,לאטס

 ,סָאגיז .ה ,רעווליס ,ב .י ,לעיק ןנח ,םַאהָאש ,ה ,גרעברָאפ וָאשזד

 ,רעיומרעיירפ .ר ,יקסמערק קעשזד ,ץיווָאקפעל .ר ,רעכַאש .ס
 ,שזדנָאלָאז רעדירב יד ןוא ןַאמסקילג אנח

 לֿבה ךפ רעד

 רעד ןיא עלעגניר ןיילק ַא זיא ףילער םענופ טייקיטעט יד
 ץוביק רעשידי רעד סָאװ עציטש ןוא ףליה ןופ טייק רעסיורג
 -ַאמ םעד רַאפ ,תוירחא סָאד יו טקנוּפ .ןָא טריפ עקירעמַא ןיא
 םיצובק ןיא םידיחי עשידיי עקיטפרעדַאבטיונ ןופ םויק ןלעירעט

 רענַאקירעמַא םעד ףיוא ןלַאפעג זיא ,טלעוװ רערָאג רעד רעביא
 רַאפ ףליה רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד זיא ױזַא ,םוטנדיי

 ףיוא ןלַאפעג ,ןייז טינ ןלָאז ייז יו טײלסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט

 עיגעליווירּפ יד .עדַאנַאק ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט

 -יליבַאטס ןיא ןבעל ןופ בצמ ןלעירעטַאמ ןטוג וויטַאלער ַא ןופ

 עשיטילָאּפ ןיפ ןסינעג ןוא ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע עטריז

 -עּפס זדנוא ףיוא ףױרַא ןגייל טכער עכעלשטנעמ ןוא ןטייהיירפ

 -עג טָאג םעד ןיא ָאד זדנוא זיא סע ביוא ,ןתובייחתה עלעיצ

 געוו רעריטרַאמ רעזדנוא ןלשטשוצּפָא ןעגנולעג ,דנַאל ןטשטנעב

 יד ןיא ןעקנעדעג רימ ןזומ ,ןקעטש-רערנַאװ םעד ןכערבעצ ןוא

 רַאפ החונמ םיקמ ַא ןעניפעג וצ ןזיווַאב טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ

 -סדנַאל ַא ןופ ףור רעד .םיפוג ןוא תימשנ ענעכָארבעצ ערעייז

 האוולה ַא ןגעוו רעדָא ,ןיצידעמ ַא ןגעוו רעדָא ,זייּפש ןגעוו ןַאמ

 ןופ טַאטשרַאװ ַא רעדָא ,םייה ַא ךיז ןענעדרָאוצנייא ףליה ַא יו

 ַא זיא דנעוו ַאזַא ---- הנויח ןּפעש ןענָאק לָאז רע רעכלעוו

 רעצרעה ענעכַארבעצ גונעג ןַארַאפ ךָאנ ןענייז סע זַא ,גנונָאמרעד

 ןענָאק ָאד רימ .ןרערט ערעטיב גונעג ןסָאגרַאפ ךָאנ ןרעוו סע ןוא

 טלָאװעג ןטלָאוװ ייז סָאװ ,סָאד ןשטנעמ עקיזָאד יד ןבעג טינ

 טינ ןענָאק ףליה ןוא הקדצ ןופ םימוכס עטסערג יד ,ןבָאה

 ןבעג ,רעבָא ןענָאק רימ .עקידנדייל ןופ טיונ יד ןקידירפַאב

 רעד ךרוד ןלױו רעטוג רעד זיא סָאד ןוא ,טלעג יו רעמ סעּפע

 ןיא ןבעג וצ ןזיוװַאב טָאה ףילער רעד סָאװ ףליה ןוא עציטש

 ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד םעד ןגעוו .ץנעטסיסקע ןייז ןופ ךשמ

 טנעמורטסניא ןוא טפַארק רעד .ןלעפרַאפ טינ ןעמ רָאט סָאד ןוא

 ,ףילערק רעד זיא םעד רַאפ
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 קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןטקינײארַאּפ ןופ עוויטוקעזקע
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 זיא סָאװ ,לָאב-םירוּפ ןופ טעטימָאק רעד
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 1953 רַאורבעּפ ןט28

 יי
 עט א

 יי יי א

0 

 יי אי

 יי

 יק 2
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 עלעגניי סָאד תוישק 4 יד טגערפ סע 1958 רָאי ןיא קרָאירינ ןיא רדס ןט3 ןופ םוידיזערּפ סָאד



 ווָא כָאט סנע שט 240

 ןרעטש סירָאמ

 קרָאירינ ןיא .ר-.ַא 324 שטנערב רעשזדָאל-רעווָאכָאטסנעשט
 -ניל יד ןעוו ,1929 רָאי ןיא

 -ָאכָאטסנעשט ןופ עיצקַארפ עק

 -רעטעברַא 261 שטנערב רעװ
 ןופ ןטלָאּפשעגּפָא ךיז טָאה גניר

 ןקניל םוצ קעװַא ןוא שטנערב

 ,ןבילבעג שטנערב רעד זיא ,ןדרָא
 לייוו ,םערָא טולב ,טגָאז'מ יו

 רעוט עוויטקַא לָאצ עטסערג יד
 רעקניל רעד ןיא ןעוועג ןענייז

 .עיצקַארפ 8

 ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא טלָאמעד ןיוש ןעמ טָאה םעד בילוצ

 רעבָא ,טדערעג טָאה'מ .שטנערב ןקיסַאּפ ַא טימ ךיז ןקינייארַאפ

 .קיצניװ ןעמ טָאה םעד ןגעוו ןָאטעג

 רעירפ ןענייז סָאװ רעדילגטימ ךיז ןבָאה רעבָא זייווכעלסיב

 .שטנערב ןטימ ןריסערעטניארַאפ ןביוהעגנָא וויסַאּפ ןעוועג

 ןיב ךיא .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,ךיא ןיב ,ייז ןופ רענייא

 -װָאשַאמָאט ןופ ןַאמסדנַאל ַא רָאנ רעווָאכָאטסנעשט ןייק טינ דָארג

 ןעזעג בָאה ךיא .1922 טייז ,ר .א ןיא דילגטימ ַא ,קצעיווָאזַאמ

 טקיליװעגנייא בָאה ,ןעמוק טינ טעװ גנוקינייארַאפ ןייק וצ זַא

 ןעוועג זיא סָאד .שטנערב ןופ רַאטערקעס ץנַאניפ רעד ןרעוװ וצ

 וצ טעברַא ליפ טגײלעגקעװַא בָאה'כ ,1924 רָאי ןופ ףוס םייב

 ,שילַארָאמ ייס לעיצנַאניפ ייס ,רעקרַאטש שטנערב םעד ןכַאמ

 עויטקַא ענעבעגעגרעביא עפורג ַא ןופ ףליה רעד טימ ןוא

 טשרעהַאב טָאה טסייג רעיינ ַא .ןעגנולעג רימ סע זיא רעדילגטימ

 ןרעה טלָאװעג טינ ןיוש טָאה'מ ןוא ,שטנערב ןיא ןעמעלַא זדנוא

 רימ ןבָאה 1929 רַאורבעפ טַאנָאמ ןיא .ךיז ןקינייארַאפ ןגעוו

 םענייש ַא רעייז טימ םואעליבוי ןקירָאי 20 םעד טרעייפעג

 ןַאמטיל .בַא .רפ ןופ ףליה רעשינכעט רעד טימ ןוא ,טעקנַאב

 רעקיזָאד רעד וצ לַאנרושז םענייש ַא ןבעגעגסױרַא רימ ןבָאה

 ,טייהנגעלעג

 -נעשט םעד ןעמוס עדנטיידַאב טימ טציטשעג ןבָאה רימ

 :סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עקיטכיוו עלַא ןוא ףילער רעװָאכָאטס

 ,סַאיַאה ,טעטימָאק רעטעברַא ןשידיי ,ליּפַא ןשידיי ןטקיניײיארַאפ

 ,?טרָא , טפַאשל.עזעג ,"תורדתסה; הקדצ רעשידיי ןופ עיצַארעדעפ

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןלוש עשידיי

 טימ שטנערב ןופ רַאטערקעס ץנַאניפ רעד ןעוועג ןיב ךיא

 ןופ עװיטוקעזקע יד

 "עד בָאה ךיא .1948 רָאי ןזיב ,רָאי 2 זיולב ןופ סייררעביא ןַא

 ,גנוקינייארַאפ ַא ןגעו ןטכַארט ןביוהעגנָא רעדיוו ןיילַא טלָאמ

 ןיא רענעלק זייווכעלסיב ןרָאװעג זיא טפַאשרעדילגטימ יד לייוו

 ןעוועג רעדייל ןענייז טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןוא לָאצ

 טינ רעדילגטימ עיינ ןייק ןבָאה ייז ,וויסַאּפ ,טכיזניה םעד ןיא

 טלָאװעג טינ ןבָאה רעדילגטימ עטסרעמ יד רעבָא ,ןעמונעגניירַא

 בָאה ךיא .שטנערב רעדנַא ןַא טימ ךיז ןקיניײארַאפ ןגעוו ןרעה

 השמ 'רפ ןוא טמַא ןיא ןביילב רעטייוו טלָאװעג טינ רעבירעד

 שטנערב רעד רעבָא .רַאטערקעס ץנַאניפ ןרָאװעג זיא בילטָאג

 יד ןבָאה זייוכעלסיב ןוא גירעהעג יװ טרינָאיצקנופ טינ טָאה

 רעטסעב רעד זיא גנוקינייארַאפ ַא זַא ןעזעגנייא עטסרעמ

 ,געווסיוא

 םעד ,שטנערב ןקיסַאּפ רעייז ַא ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה'מ

 וצ ןעמוקעג ןוא טרירעפנָאק טָאה'מ ,.ר .א 224 .רב רעשזדָאל

 דנַאטש וצ זיא שטנערב רעטקינייארַאפ רעד ןוא ךיילגסיוא ןַא

 רעווָאכָאטסנעשט ,, ןעמָאנ ןרעטנוא 1950 לירּפַא ןט1 םעד ןעמוקעג

 ןעוועג ןענייז 65 ,רעדילגטימ 195 טימ *.ר .א 324 .רב רעועזדָאל

 ,שטנערב רעװָאכָאטסנעשט םענופ

 ןטקיניײיארַאפ םענופ .קעס .ניפ רעד ןרָאװעג טלָאמעד ןיב ךיא

 ןוא טבעלעגנייא טוג לענש ךיז ןבָאה רעדילגטימ יד .שטנערב

 טייקיטעט עלערוטלוק ןוא רענייש רעייז ַא ןָא טריפ שטנערב רעד

 .ר .א ןיא סעשטנערב עטסנעש יד ןופ רענייא טציא זיא ןוא

 .ר .א םעד ןופ יובפיוא םעד ןיא ןפלָאהעג ליפ ןבָאה רימ

 ןיא ךיוא טציא ןפלעה רימ ןוא ,רעדילגטימ ערעטלע רַאפ םייח

 עלַא ךעלרעי ןעמוס עשּפיה טימ ןציטש רימ .גנוטלַאהפיוא ריא

 -ידיי יד ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ,ןטפַאשלעזעג-ספליה עשידיי

 | ,ןלוש עש

 רעדייל ןיוש ןענייז רעדילגטימ ליפ שטָאכ ,רָאי 8 ךָאנ ,טציא

 לייוו ,רעדילגטימ 180 םורַא רימ ןבָאה ,תמאה םלוע ןפיוא קעװַא

 .רעדילגטימ עיינ לָאמ עלַא ןיירַא טמענ'מ

 ,רָאי ןקידנעמוק .רַאטערקעס רעד ךיוא טציא ךָאנ ןיב ךיא

 ןקירָאי 50 ןייז ןרעייפ שטנערב רעד טעװ 1959 יַאמ ןט17 םעד

 טעדנירגעג זיא 261 .רב רעוװָאכָאטסנעשט רעד .םואעליבוי

 זיא 224 .רב רעשזדָאל רעד ןוא ,1909 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג

 ,1909 ילוי ןיא ,רָאי םענעי ןרָאװעג טעדנירעגעג ךיוא
 סא יי

 רעשזדָאל-רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעדילגטימ גנידרעטעברַא ןוא גניר-רעטעברַא ןופ 324 שטנערב רעשזדָאל-רעװַאכָאטסנעשט

 גנורעייפ-לבוי רעייז ייב 224 שטנערב



 211 רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמא ןיא רעװַאכַאטסנעשט

 ןַאמּפוַאק ףסוי

 "?ןעמ-גנָאי רעווַאכָאטסנעשט, יד

 גנָאא רעװָאכָאטסנעשט, יד

 -70 ריא רָאי-ייה טרעייפ "ןעמ

 רָאי 70 ןיוש ,ָאי ,לבוי ןקירָאי

 -ָאס רעזדנוא טריטסיזקע סע יוװ

 -געשט/ יד ,קרָאי-וינ ןיא יטעייס

 טָאה "ןעמ גנָאי רעװָאכָאטס

 -עג ריא ןיא ןענעכייצרַאפ וצ

 ןופ ךשמב .ךס ַא רעייז עטכיש

 ןרָאי גנילדנעצ ןביז עלַא יד }

 ןָאטעג יטעיײסָאס רעזדנוא טָאה !
 ייס ,רעדילגטימ יד ןשיוװצ ייס טעברַא-ספליה עקיטעטליואוו

 רימ זַא -- םי טייז רענעי ףיוא טײלסדנַאל ערעזדנוא רַאפ

 ןטייקיטעט ערעזדנוא ןופ דרָאקער םעד טימ ןייז ץלָאטש ןגעמ

 -עג ןעמ גנָאי רעזדנוא זיא ,1888 ,רעבמעצעד ןט6 םעד

 רעד ףיוא ,קרָאי-וינ ןיא סָאד זיא ןעוועג .ןרָאװעג טעדנירג

 .טירטס קלָאפרָאנ ןוא יסנעליד "רענרָאק; ןפיוא ,דייס טסיא

 -גירג עריא ןעוועג ןענייז ,רעװָאכָאטסנעשט עלַא ,טיילעגנוי 8

 ןגעלפ טירטס קלָאפרָאנ ןוא יסנעליד רענרָאק ןפיוא טרָאד .רעד

 ןריובעג זיא ןשינעגעגַאב עקיזָאד יד ןופ ןוא ,ןענעגעגַאב ךיז ייז

 ,ייליבוי ןקירָאי 70 ןייז טציא טרעייפ סָאװ ,יטעײסָאס יד ןרָאװעג

 ןלייצרעד וצ זדנוא ןופ רעדעי טָאה תונורכז טימ טלעוו ַא

 סָאװ ,יד סרעדנוזַאב .גָאט ןקיטנייה זיב ןרָאי עטשרע ענעי ןופ

 רעזדנוא ןופ טרובעג םייב ,עלעגיוו םייב ןענַאטשעג ןענייז

 עקַאט ליוו ךיא ןוא .רָאּפ ַא זיולב ןענייז ןבילבעג .יטעײסָאס

 עקילָאמַא יד ,ייז ןופ עקינייא טײקרַאבקנַאד טימ ןענָאמרעד

 ,סבָאקיישזד לא :דניירפ יד ,יטעייסָאס רעד ןופ ןטנעדיזערּפ

 ַא סָאװ ,ּפָאקסיײװ לָאס ןוא יקסנימַאק סקַאמ ,סבָאקיישזד קעשזד

 ןעוטפיוא יד ןופ ליפ רעייז טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ייז קנַאד

 ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמב ,יטעייסָאס רעזדנוא ןופ טעברַא ןוא

 גרעבדלָאג .ס

 :ןעוועג ןענייז יטעײסָאס רעזדנוא ןופ עטמַאַאב עטשרע יד
 -סייו :יקסנישטליוו רָאדיזיא .טנעדיזערּפ :יקסוװָאטורד ָאעל
 .רַאטערקעס ץנַאניפ : ןַאמטַארב דרַאנרעב ןוא .טנעדיזערּפ

 "ןעמ גנָאיק רעזדנוא טָאה רָאי עטשרע סָאד זַא ,ןסייוו רימ

 דניירפ ןזיוװַאב ךיז טָאה ןַאד רעבָא .טלעג קיצניװ רעייז טַאהעג

 רעזדנוא ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא ,ץיוװָאקמיש סיאול

 קעװַא זיא רע :טגָאזעג טשינ רָאג םענייק טָאה רע .יטעײסָאס

 םענעדלָאג ןייז טנכשמרַאפ טָאה רע ןוא "ּפַאש-ןוָאּפ- ַא ןיא

 -ןָאּפ, ןיא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ טלעג ןטימ ןוא ,רעגייז-ןשַאט

 ןשידיי ןקילָאמַא ןיא טיפענעב ַא טפיוקעג רע טָאה יּפַאש

 גנומענרעטנוא-רעטַאעט עקיזָאד יד ןוא ,"רעטַאעט-לַאטנעירָא;

 טרעכיזרַאפ ןוא ,סיפ יד ףיוא יטעייסָאס רעזדנוא טלעטשעג טָאה

 .עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד

 ןופ ןעוטפיוא יד טימ ןייז ץלָאטש עלַא טציא ןענעק רימ
 -ּפָא יירטעג רימ ןבָאה ןרָאי עלַא יד ךרוד .יטעיײסָאס רעזדנוא
 רעיוב עטשרע יד סָאװ ןבַאגפיוא יד ןוא ,םַארגָארּפ יד טיהעג
 טפָא ןענייז רימ .טלעטשעג ךיז ןבָאה יטעייסָאס רעזדנוא ןופ
 זיא קילגמוא עסיורג סָאד ןעוו .רעטייו טָארט ַא ןעגנַאגעג

 -- המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא --- ,ןעשעג

 רימ ןבָאה ,ןלױּפ ןיא טעוװעשובעג טָאה אנוש-יצַאנ רעד ןעוו

 -מוא ערעזדנוא ןפלעה וצ ,תוחכ ערעזדנוא ןיא ץלַא ןָאטעג

 ןוא .םי טייז רענעי ףיוא ,רעטסעװש ןוא רעדירב עכעלקילג

 -תיראש יד ןפלָאהעג רימ ןבָאה ,ןעמוקעג זיא טייהיירפ יד ןעוו

 ןופ ןרָאי ערעווש עלַא יד יד ךָאנ םייה ַא ןעניפעג וצ הטילּפה

 -עג ןבָאה רימ תעב -- רעירפ יװ טקנוּפ ןוא .ןייּפ ןוא ןדייל

 טָאטש-םייה רעקילָאמַא רעזדנוא ןיא סעיצוטיטסניא יד טציטש

 ערעזדנוא ןפלעה ןוא טציא רימ ןציטש ױזַא --- ,ווָאכָאטסנעשט

 ,לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל

 קרָאירינ ןיא "יטעייסָאס רעווָאכָאטסנעשט סקנָארב-טסיא, יד
 טריטסיזקע *יטעיײסָאס רעװָאכָאטסנעשט סקנָארב-טסיא, יד

 ןעוועג ןיוש רימ ןענייז : ךעלטקניּפ ןייז וצ .רָאי 25 רעביא ןיוש

 םעד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ רעדילגטימ

 ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,שטנערב גניר רעטעברַא ןקידרעירפ

 טעדנירגעג *ענעטלָאּפשעגּפָא , יד ןבָאה ,שטנערב גניר רעטעברַא

 ןלַאנרעטַארפ ןשידי םעד רעטנוא ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא

 ןבָאה ,ןרָאװעג טזיילעגפיוא זיא "ןדרָא; רעד ןעוו .ןדרָא-סקלָאפ

 טריזינַאגרָאער טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעסקנָארב יד ךיז

 -ָאס רעװָאכָאטסנעשט סקנָארב-טסיאק :ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ,"יטפייס
 -רַאפ יד ןענעכערוצסיוא ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 יטעייסָאס רעזדנוא סָאװ סעיצקַא ןוא ןעגנולמַאז-טלעג ענעדיש

 ערעזדנוא תבוטל ץנעטסיזקע ריא ןופ ךשמב טריפעגכרוד טָאה

 .טָאטש-םייח רעקילָאמַא רעזדנוא ןיא רעטסעוװש ןוא רעדירב

 ,ייז ןופ עקינייא ןענָאמרעד ךיא ליוו ךָאד
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןרָאי יד ןיא ךיילג

 יד ןופ עגַאל יד ןוא ,קידנעטשסבלעז ןרָאװעג זיא ןלוּפ ןעוו

 -געשט סקנָארב-טסיא יד ,רימ ןבָאה ,ערעטיב ַא ןעוועג זיא ןדיי
 טנַאה-רעדורב רעזדנוא טקערטשעגסיוא ,יטעייסָאס רעװָאכָאטס

 -יילק יד ,רעלעב עכעלרעי יד .טײלסדנַאל ערעזדנוא ןציטש וצ

 -קַא ערעדנַא ןוא "םייה-רעדניק, יד ,סלפַאר יד ,סניײּפמַאק-רעד
 ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןענופעג ןבָאה ,סעיצ

 -ָאטסנעשט רעסקנָארב רעד ךרוד ,טפַאשנַאמסדנַאל ערעזדנוא
 ,יטעיײסָאס רעוװָאכ

 -יפיטנעדיא יטעײסָאס רעזדנוא זיא ,גָאט וצ טנייה זיב ױזַא
 -סדנַאל ערעזדנוא תבוטל ,עיצקַא רעקידתושממ רעדעי טימ טריצ
 ,םיל רבעמ טייל
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 סקול ןבואר

 טיָארטעד ןיא ןייארַאפ רענָאיַאר רעווָאכָאטסנעשט

 ןיא ?ןייארַאפ רענָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט; ןופ עטכישעג יד

 -סדנַאל א ןופ לעיצעּפס ןוא -- עיצַאזינַאגרָא ןַא יו ,טיָארטעד

 טכיל ןיא זיולב ,ןרעוו טצַאשעגּפָא טשינ ןעק -- טּפַאשנַאמ

 ריא ךרוד רָאנ ,ץנעטסיזקע רעקיטרעוונגעק רעכעלטייצ ריא ןופ
 ,גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג ,רענעגנַאגרַאפ

 ,טיָארטעד ןיֵַא "ןייארַאפ רענָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט; רעד

 -וי ןקירָאי 22 ריא טרעייפעג ,קירוצ גנַאל טשינ טשרע .,טָאה

 -עג טגײלעגקעװַא זיא סָאװ ,רעבָא ןייטשטנורג רעד .םואעליב

 רעװָאכָאטסנעשט רעטריזינַאגרָא ןַא ןופ טנעמַאדנופ סלַא ,ןרָאװ

 .רעטלע ןרָאי ךס ַא ןיוש זיא --- ,טפַאשנַאמסדנַאל

 טעדנירגעג זיא ,1925 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי 23 טימ ךָאנ

 ,טיַארטעד ןיא ןייארַאפ רעווָאכָאטסנעשט רעטשרע רעד ןרָאװעג

 -מוא ןוא רעװָאכָאטסנעשט; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ

 םערָאפ רעשיטסילַאעדיא רעד בילוצ רעבָא .?ןייארַאפ טנגעג

 -רַאפ וצ ןזיוװַאב ןַאד ןייארַאפ רעד טָאה ,סעיצקנופ עריא ןופ

 -עג טשינ רעבָא ,ןטסילַאעדיא טײלסדנַאל לָאצ ַא זיולב ןקיניײא

 שיצַאזינַאגרָא טפַאשנַאמסדנַאל ַא ןופ רָאטקַאפ רעד ןרעוו טנָאק

 ,םענרַאפ ןרעטיירב ַא ןיא

 -נעשט, רעקיזָאד רעד זַא ,וצרעד טריפעג ןַאד טָאה סָאד

 רָאא עכעלטע ךָאנ ,לָאז ?ןייארַאפ טנגעגמוא ןוא רעווָאכָאטס
 --- 1928 עדנע זיב ,1925 ,רַאונַאי ןופ :יונעג -- ץנעטסיסקע

 -רַא םענופ שטנערב רעװָאכָאטסנעשט ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ
 ,גניר-רעטעב

 ןיא 620 שטנערב גניר-רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט רעד

 רעד בילוצ ךעלסילשסיוא ,טייצ רענעי ןיא טָאה ,טיָארטעד

 עשיטילָאּפ ןיא טײלסדנַאל יד ןופ גנוריציפיטנעדיא רעמַאס

 -עווש עסיורג רעייהעגמוא ןיא ךיז ןסױטשעגנָא ,סעיגָאלָאעדיא
 ,ןטייקיר

 ,1928 רָאי ןופ -- טעברַא עקיטכיוו רָאי עכעלטע ךָאנ ןוא

 גניר:רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט רעד ךיז טָאה -- 1932 זיב
 ,טזיילעגפיוא שטנערב

 בלַאה ַא ןוא יירד ןענייז טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד
 ןוא עוויטקַא-רעמ יד רעבָא .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןָא ןבילבעג רָאי

 -פיוא טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא ןבָאה רעוט ענעבעגעגרעביא
 ,ןייארַאפ ַא ןיא ןריזינַאגרָא וצ ךיז רעטייוו ןטכַארט וצ טרעהעג

 ןבָאה גנורַאפרעד רעד ןופ .ןעמוקעג ךעלדנע זיא טייצ יד

 רימ .טנרעלעג ליפ רעייז ,טײלסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט יד ,רימ

 ךָאנ ןרָאװעג טגײלעגקעװַא זיא סָאװ ,טנעמַאדנופ םעד ןבָאה

 -םיוא : טקיטסעפַאב ןוא טריטנעמעצ יינספיוא ,קירוצ רָאי 22 טימ

 ,טפַאשנַאמסדנַאל עטגייווצרַאפ ַא טיובעג

 ,םייה רעטלַא רעד ךָאנ טפַאשקנעב רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןבָאה ,טגָאמרַאפ ןבָאה רעדנירג עטשרע יד סָאװ ,ווָאכָאטסנעשט

 רעכעלגעטיגָאט רעגיה ,רעלַאער רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ רימ

 ןפַאשעג זיא טײקצנַאג עשינָאמרַאה ַא ןוא -- טייקכעלקריוו

 -קַא ןרָאװעג ןענייז טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט --- :ןרָאװעג

 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,1925 ,רַאורבעפ ןיא ןוא ,וויט

 ,טיָארטעד ןיא ?ןייארַאפ רענָאיַאר רעוװָאכָאטסנעשט;

 רעד טָאה ,ץנעטסיסקע רָאי 23 ענעגנַאגרַאפ יד ךרוד
 -רַאפ וצ טיָארטעד ןיא ?ןייארַאפ רענָאיַאר רעוװָאכָאטסנעשט,

 -רַאפ ןענייז ןטייקיטעט יד .ןטייקיטעט ליפ רעייז ןענעכייצ

 רעזנוא ןיא סעיצוטיטסניא יד טציטשעג ןבָאה רימ :ענעדייש

 רעבלעז רעד וצ ןוא ,וָאכָאטסנעשט -- טָאטשמיײיה רעקילָאמַא
 ךיוא ןוא עלַאקָאל עגיה ענעדיישרַאפ יד ןפלָאהעג ךיוא טייצ
 טשינ ייברעד ןבָאה רימ .ןטפַאשרעּפרעק עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 ןפלָאהעג ןוא ,דניירפ עטנעָאנ ענעגייא ערעזדנוא ןיא ןסעגרַאפ

 .ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל ענעי ךיוא

 טיַארטעד ןיא ?ןייארַאפ רענָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט, רעד

 טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עטריזינַאגרָא יד וצ ףליה טקיש

 ,לארשי ץרא ןיא

 יד ןופ ףליה רעקיצרַאהטיירב רעד רַאפ גנונעקרענָא סלַא

 -סדנַאל רעװַאכָאטסנעשט יד וצ ,טיַארטעד ןיא רעוװָאכָאטסנעשט

 תנידמ ןיא טײלסדנַאל יד ןבָאה -- לארשי תנידמ ןיא טייל

 ןיא ?ןייארַאפ רעװָאכָאטסנעשט, םעד ןבירשעגניײרַא -- לארשי

 ."ךוב םענעדלַאג, ןקיטרָאד םעד ןיא ,טיָארטעד

 : עדנעגלָאפ יד ןענייז ןייארַאפ ןופ עטמַאַאב עקיטציא יד

 -סייוו -- ,אנדוטש לאוי ;טנעדיזערּפ --- ,סקול ןיבור

 ןעטיינ :רַאטערקעס-גנידרָאקער -- ,סקַאפ םהרבא :טנעדיזערּפ

 "ערקעס:ץנַאניּפ --- ,גרעבלַאה אטיר ; רערושזערט -- ,רעטכיר
 -עזקע .סרעלעטיּפסָאה -- ,קַארטַאיװ ינעשזד ןוא וָאשזד ; רַאט

 ןעלעה ,ןַאמסקילג רָאדיזיא ,ץלָאהנעריב .בא :עטימָאק-וויטוק

 ףלָאװ ,גרעבלַאה יזיא ,רעטכיר ידריוג ,סקַאפ ינעשזד .,ַארַאבז

 .רעגנידלוש היבוט ןוא ץטירג
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 ןַאמיורג .ח

 -ספליה טנגעגמוא ןוא רעװוָאכָאטסנעשט ןופ טיײקיטעט יד

 .םילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןייארַאפ
 ךיז ןעניפעג סעללעשזדנַא סָאל ןיא = }
 רעסיורג ַא רָאג סָאװ ןדיי 40,000 םורַא |

 ןופ טסייג ןטימ טמעטָא ןוא טבעל לייט

 -ָאכָאטסנעשט , רעד .םייה רעטלַא רעד |

 "ןייארַאפ-ספליה טנגעגמוא ןוא רעװ |
 ןיא עלָאר עקידנטײדַאב ץנַאג ַא טליּפש |

 רימ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןגיה םעד

 עדנעגלָאפ יד ןיא ןסָאלשעגנָא ןענייז

 טימ ןציטש רימ עכלעוו ,סעיצוטיטסניא
 יד ,"ּפוָאה ווָא יטיס, ,"לָאטיּפש יניס טנוָאמ, :טנַאה רעטיירב ַא

 ןיא ןוא ,עינרָאפילַאק ,ַאביסער ןיא "ןשטנעמ ערעטלע רַאפ םייה;

 וצ ךיוא ןגָארט רימ .?סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ ליסנוַאק , םעד
 ,"דנָאפ ריעפלעוו שיאושזד דעטיינוי, ןכעלרעי םוצ קלח רעזדנוא

 ,1944 רָאי ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה ןייארַאפ רעזדנוא

 -נעשט ןופ ןזיולב טשינ טײטשַאב טפַאשרעדילגטימ רעזדנוא

 -ַארָאװַאנ ,רעשזדָאל ,רעװעשרַאװ זדנוא ייב ןַארַאפ ,רעװָאכָאטס

 .טעטש ערעדנַא ןופ טײלסדנַאל ךיוא ןוא רעצלעק ,רעקסמָאד

 ןשידיי ןגיה ןיא טרעגריבעגנייא ףיט ךיז טָאה ןייארַאפ רעזדנוא

 רימ .עיצוטיטסניא עקיטכיוו ַא סלַא טנעקרַאנַא טרעוו ןוא ןבעל

 ערעזדנוא ןסירעגרעביא טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא רעבָא ןבָאה
 .םי טייז רענעי ןופ טײלסדנַאל ערעזדנוא טימ ןעגנודניברַאּפ

 רעװָאכָאטסנעשט יד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןיא ןעייטש רימ

 וצ טייצ ןופ ןוא ,זירַאּפ ןיא ןוא לארשי ,ןליוּפ ןיא טײלסדנַאל

 -סעוש רעד טָא וצ ףליה ענעדיײשַאב רעזדנוא רימ ןקיש טייצ
 ,זירַאּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-רעט

 רעװָאכָאטסנעשט, רעסעלעשזדנַא סָאל יד ןופ ןעמָאנ ןיא
 סולשַאב רעיא ךיא סירגַאב ,"ןייארַאפ-ספליה טנגעגמוא ןוא
 -ילָאמַא רעזדנוא ןגעוו ,"װָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד ןבעגוצסיורַא
 רעכלעוו ןוא רעצרעה ערעזדנוא ןיא טבעל סָאװ ,טָאטשמייה רעק
 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןלעװ רימ

 ןייאראפ-ספליה טנגעגמוא ןוא רעװָאכָאטסנעשט ןופ עוויטוקעזקע יד
 ,לַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 רעטערטרַאפ) קעטייפ דראנרעב : סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש סע
 -סגנוטלַאװרַאפ ,ןאמרעביל ףלָאדַא ,(ךוב-רוכזי רעװָאכָאטסנעשט ןופ
 "סייוו רעטייוװצ) יקסניזיג ךלמ ,(ראטערקעס) ןאמוארג ירעה דילגטימ
 סירָאמ ,לעדַארפ סירָאמ ,(טנעדיזערּפ) גרעבסַארג סקעמ ,(טנעדיזערּפ

 .(רעדילגטימ-סגונטלַאװרַאפ) רענזָאּפ לאפר ,רענטנעצ

 -סײװ עטשרע) רענטנעצ ארעס : סטכער וצ סקניל ןופ ןציז סע

 ,יקסניזינ עשַאמ ,גרעבסָארג עמילב ,ןאמרעביל זוָאר ,(ןיטנעדיזערּפ
 -ערט .םיובגנילש לואס ןירעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ .,רענזַאּפ הרש

 ךליב םעד ףיוא טלעפ רערושז

 וו
 ןץייטשנערָא .ב ריד

 וו
 טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט רעד ןופ טײקיטעט יד

 ?ָאערטנַאמ ןיא
 ןטינשּפָא-טייצ ייווצ 1

 טָאה לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד

 םעד זיב עטשרע יד ;ןטינשּפָא טייצ ייווצ ןענעכייצרַאפ וצ

 ךעלטנפָאה טעוװ סָאװ ,1947 רָאי ןופ עטייווצ יד ןוא ,1947 רָאי

 ,טייקיטעט ערַאבטכורפ ַא ןריפ ןרָאי עגנַאל רַאפ

 רעבמעצעד ןופ ךיז טריטַאד טינשּפָא טייצ רעטשרע רעד

 ךיז טָאה טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןעוו ,1945 6

 לאערטנָאמ ןיא םיבשות ענעסעזעגנייא-טלַא ןופ טריזינַאגרָא

 טָאטש רענערָאװעג בורח רעייז רַאפ טנעמיטנעס ןפיט ַא טימ

 ןופ ןעמָאנ רעד .רעלטעצַאק ענעבילבעג ןבעל יד ןפלעה וצ

 רעװַאכָאטסנעשט; ןעוועג טלָאמעד זיא טפַאשנַאמסדנַאל רעד

 ייוצ ןופ ךשמ ןיא ."לאערטנָאמ ןיא ןיירַאפ-ףליה טנגעגמוא

 -עג ,ןטפנוקנעמַאזוצ עטפָא טַאהעג ןיירַאפ-ףליה רעד טָאה רָאי
 ,עימעדַאקַא רעיורט ַא טריפעגכרוד ,ןכַאז ןוא טלעג טלמַאז

 ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא

 ,קרָאי-וינ ןיא ,?"ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט;

 ןעמוקעגנָא ןענייז עדַאנַאק ןייק םָארטש-עיצַארגימיא ןטימו

 רעצרעה ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל עייר עצנַאג ַא
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 ןוא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ערעייז ןופ ןייּפ םעד ןגָארטעג

 ןוא םישודק ענעמוקעגמוא יד רַאפ דובכה תארי ַא קיטייצכיילג

 -רָאער ךיז טָאה ןייארַאפ םעד ןופ טעברַא עצנַאג יד .רעריטרַאמ
 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט; :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןוא טריזינַאג

 -ָאטסנעשט ענעסעזעגנייא טלַא יד ."לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמ

 םעד טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,לאערטנָאמ ןיא םיבשות רעווָאכ

 סָאװ ,ןרָאינעס ענעפורעג ױזַא יד ןרָאװעג ןענייז ןיירַאפ ספליה

 גנוריפנָא יד רעבָא ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ ןוא טַאר טימ ןפלעה

 .ענעמוקעגנָא יינ יד וצ ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה

 טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג יד 2

 יּפָא :ןענייז טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ ןּפיצנירּפ טנורג ידו

 ןדלעה יד דובכל עימעדַאקַא טײצרָאי ַא רָאי סעדעי ןטלַאה

 ןייק טײלסדנַאל וצ ףליה ןקיש .וָאכָאטסנעשט ןופ םישודק ןוא

 טקַאטנָאק ַא ןטלַאהנָא .רעדנעל ערעדנַא ןוא לארשי תנידמ

 -רַאפ .טלעוו רעד ןיא סעיצוטיטסניא רעװָאכָאטסנעשט עלַא טימ

 ןטלַאהנָא .םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט ןופ עטכישעג יד ןקיביײא

 ןופ רעדילגטימ יד טימ טקַאטנָאק ןשירבח ןוא ןרַאילימַאפ ַא

 ךיז טימ לָאז טפַאשנַאמסדנַאל יד זַא ןֹוא ,טפַאשנַאמסדנַאל רעד

 רעד ןופ רעטנעצ רעקיטסייג ןוא לָאבמיס ַא ןריטנעזערּפער

 .וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעכיירנברַאפ לָאמַא

 סעימעדַאקַא 8

 טנדרָא טפַאשנַאמסדנַאל יד סָאװ ,עימעדַאקַא רעיורט עדעי

 -ילער ַא -- עטשרע יד ;ןלייט יירד ןופ םַארגָארּפ ַא טָאה ןייא

 "אלמ; ַא טכַאמ ןזח ַא :טכיל ןדניצנָא ןופ טײטשַאב ןוא עזעיג

 ןיוש טרעהעג סָאד ןוא בר ַא ךרוד ןטלַאהעג דּפסה ַא ןוא שידק

 ןימינב ברה ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ הקזח רעד וצ

 הבישי רעד ןופ לַאּפיצנירּפ רעד זיא רעכלעוו ,יקסווָאקישזאב

 :ןטַארעּפער 2 ןופ טײטשַאב לייט רעטייווצ רעד ,"הלוגה רואמ,

 -רעדיוו-- רעטייוצ רעד ןוא ,ןברוח םעד םורַא טמענ רענייא

 -יצַאנ רעד ןיא םוטנדיי רעװַאכָאטסנעשט ןופ ףמַאק ןוא דנַאטש

 .רעדיל-ָאטעג ןופ גנַאזעג ןוא סעיצַאטיצער -- עטירד יד .טייצ

 ,ןמיה רענַאזיטרַאּפ םעד טימ עימעדַאקַא יד ךיז טסילש קידנעטש

 ןריזינַאגרָא ןופ ןפוא רעד זַא ,ןזיוװַאב טָאה גנורַאפרעד יד

 .גלָאפרעד סיורג טימ ןוא טייקיטכיוו סיורג ןופ זיא םַארגָארּפ ַא

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עלַא זַא ,ןעוועג םַאזטַאר טלָאװ סע

 סלַא םַארגָארּפ םעד ןעמעננָא ןלָאז טלעו רעד ןיא ןטפַאשנַאמ

 טפרַאד סע .סעימעדַאקַא רעיורט עלַא רַאפ רעכעלטייהנייא ןַא

 -נולמַאז טלעג רעדָא ,סליּפַא םוש ןייק זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ךיוא

 בילוצ ,טריפעגכרודַא טינ סעימעדַאקַא עכלעזַא ףיוא ןרעוװ ןעג

 םַאנסיוא ןייא .גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןופ טייקילייה רעד

 גנַאגנײרַא םייב עלעמילב ַא זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 -ריכזמ, ;טפירשפיוא ןַא טגנעה סע .לָאצּפָא ןקיליוויירפ ַא טימ

 ןַא ןיא ןײרַא רע טגייל ליו רעדעי לפיוו ןוא "?טלעג-תומשנ

 רעד טציז רעלעט םענעפָא ןופ לשיט םייב .רעלעט םענעּפָא

 ,ןפליהעג ענייז טימ רעריסַאק

 סעיצקַאספליה 4

 -יטרעס טלעג ןקיש ךרוד טריפעג ןרעוו סעיצקַא ספליה יד

 ןייק טײלסדנַאל וצ גנודיילק ןוא ןטעקַאּפ לטימסנבעל ,ןטַאקיפ

 טרעוו רָאי סעדעי זַא ,זיא טקַאפ רעד .לארשי ןיא ןוא ןלױּפ

 ןלױּפ ןיא טײלסדנַאל רעװַאכָאטסנעשט לָאצ יד רעקינייװ ץלַא

 סעדעי טימ טרָאד ןבעל עשידיי סָאד טרעוו טּפיוהרעביא לייוו

 ,ףליה רעד ןופ טייהרעמ יד זיא רעבירעד ,ןשָאלעגסיוא רָאי

 .לארשי ןייק טקישעג טרעוו

 טָאה לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד

 ןוא טרעדנוה וצ טקישעג ץנעטסיזקע ריא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 קיטינ זיא רעבירעד ,רָאי ַא ךעלקעּפ רעדָא ,ןטּפירקס רעמ

 םורַא .ףליה ןופ םערָאפ יד ןגעוו ןטכַארטרַאפ וצ ךיז ןעוועג

 ןוא סעיסוקסיד עייר עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עגַארפ רעד

 וצ עטעקנַא ןַא טקישעגסױרַא וליפַא טָאה טפַאשנַאמסדנַאל יד

 לָאערטנַאמ ןיא טּכַאשנַאמסדנַאל רצװַאכָאטסנעשט רעד ןופ פוויטוקעזקע

 "ץציװ ,שטיװָאקציא .ב ;סטכער וצ סקניל ןופ קידנציז ,ייר עטשרע

 ןופ טסאג ,קעטייפ דראנרעב : רעציזרָאפ ,ָאגַאװ .ש : רעציזרָאּכ

 -לארענעג ,ןײטשנערָא .ב ר"ד : טנעדיזערּפ ,רעװליס .י ; ָאגַאקיש
 .עיצַאזינַאגרָא ,רעטלַאװכוב .ל ; רַאטערקעס

 -רָא ,רענרעל .ש : סקניל וצ סטכער ןופ קידנעיטש ,ייר עטייווצ

 ,גרעברעבליז .ש ; ראטערקעס:ספליהעג ,שטיװָאבוקַאי .ל : עיצַאזינַאג

 ,רעדנעלדירפ .מ : ראטערקעס ,יקסראנאק .י :; ןעגנומענרעטנוא

 ,שטיװַאק לשרעה ; רעריסאק ,ןיילק .ה ; ןעגנומענרעטנוא

 ןעגנודניבראפ עשניפָאלעט

 טלדנַאה סע .ןינע םעד ןגעוו טײלסדנַאל לָאצ ערעסערג ַא

 ןייז םערָאפ יד ןיא עיצקַא-ספליה יד לָאז יצ :ךעלמענ ,ךיז

 .עציטש עכעלנעזרעּפ ןיא רעדָא ,ףליה עוויטקורטסנָאק ןופ

 -ָאטסנעשט עלַא זַא ,טניימעג ויא ףליה עוויטקורטסנָאק יד

 -עגנָא ןַא ןפַאש ןלָאז סיטעיײסָאס ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכ

 -סדנַאל ואוו ,עסַאק-ייל ַא לארשי ןיא ןדנירג ןוא עמוס ענעעז

 -נָאק רַאפ סערעטניא ןָא טלעג ןגרָאב ךיז ןענעק ןלעוװ טייל

 ַא יו ןייז קידנעטש לָאז טלעג סָאד ןוא ףליה עוויטקורטס

 ,לַאטיּפַאק רעליבַאטס

 ןיא ןירעד סיוא ךיז טקירד עציטש עלעודיווידניא יד

 .ךעלקעּפ רעדָא ןטּפירקס טלעג טײלסדנַאל וצ ןקיש

 ףליה עוויטקורטסנָאק ןופ ןַאלּפ רעד זַא ,זיא ךעלדנעטשרַאּפ

 סיטעיײסָאס עלַא ךרוד וויטקעלַאק ןרעוו טריפעגכרודַא ףרַאד

 ,רעקרַאטש רעבָא זיא ןבעל סָאד .טנעניטנָאק םענַאקירעמַא ןפיוא

 יד טרעוו לייורעד ןוא גנולעטשנייא עשיטערָאעט עדעי יו

 .ןופ ףליה ןגעוו ווירב ןסַאמ טימ ןפרָאװרַאפ טפַאשנַאמסדנַאל

 עלַא זַא ,ןזיװַאב טָאה קיטקַארּפ יד .עציטש רעלעודיווידיניא
 ןקירעהעג םעד ןעמוקַאב עציטש עלעודיווידניא ןופ ןעמרָאפ

 ,וירב רעטרעדנוה יד ןופ סױרַא טגנירד סָאד ןוא קורדסיוא

 סָאװ ,לשמל ,ןַאמסדנַאל ַא ;טמוקַאב טפַאשנַאמסדנַאל יד סָאװ

 ןבירשעג טָאה רעדניק ענייז רַאפ גנודיילק לקעּפ ַא ןעמוקַאב טָאה

 רעװָאכָאטסנעשט עבושח .1957 ,10 ,ינוי ,הפיח; :סעדנעגלָאפ
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 -עג .רעטסעװש ןוא רעדירב עקיצרַאהטוג .,טפַאשנַאמסדנַאל

 רעייא בָאה ךיא ןעוו .ןטוג םעלַא טימ ןייז ריא טלָאז טשטנעב

 ריא .ןעמוקעג קילג ןופ לַארטש ןייא זיא ,ןטלַאהרעד טעקַאּפ

 ןיימ ןוא רעדניק יד ןופ דיירפ יד ןלעטשרָאפ טינ ךייא טנעק

 ,טכַארטעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,ןביירש ךייא ןעק ךיא .יורפ

 טייצ רעד ןיא טדיילקעג טוג ױזַא ןייז ןלָאז רעדניק עניימ זַא

 םעד רַאפ לָאמַאכָאנ ךייא קנַאד ךיא .רעייט ױזַא זיא ץלַא ןעוו

 ,הווצמ עסיורג ַא ןָאטעג טָאה ריא זַא ,ןסיוו טייז ןוא טעקַאּפ

 טביילברַאפ .טעקַאנ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעדניק עניימ לייוו

 טקעּפסער סיורג טימ ,סעילימַאפ ערעייא טימ ןעמַאזוצ טנוזעג

 ,"ךייא רַאפ

 -רעד טָאה סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא ןופ ווירב ַא ןופ גוצסיוא ןַא

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ערעייט ,1957 ,10 ינוי; :קעשט ַא ןטלַאה

 ןכלעוו רַאפ ,ןטלַאהרעד ךיא בָאה קעשט ןטימ ווירב רעייא .טייל

 ךעלצרעה רעייז ךייא ןעקנַאד עילימַאפ עביל עניימ ןוא ךיא

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ,זדנוא וצ טייקנבעגרעביא רעייא רַאפ

 ןסייו רימ : דניירפ עביל .לארשי ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,טייל

 ןכַאמ לופ טינ ןעמ ןעק קַאז ןקידרעכעל ןייק זַא ,טוג רעייז

 .".גנוטיידאב עסיורג א רעייז טָאה זדנוא רַאפ הנתמ יד רעבָא

 טמוקַאב רעטקַארַאכ ןטַאװירּפ ַא ןופ ווירב עכלעזַא רעסיוא

 ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ווירב עקילָאצמוא טפַאשנַאמסדנַאל יד

 גנורעטיברַאפ קורדסיוא םוצ טמוק סע ןכלעוו ןיא רעטקַארַאכ

 .ףףליה רעלפעודיווידניא ןופ םערָאפ רעד ןגעק טסעטָארּפ ןוא

 טביירש רָאטקַאד רעדניק ַא .ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ַא

 טינ ןיוש רימ זיא 'םעטסיס לקעּפ' רעצנַאג רעד , : סעדנעגלָאפ

 ,רערָאנש עקיבייא ןייק ןייז טינ ןעק'מ .ןסערפרעד רָאנ ,ןסערעד

 דנַאלסױא ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא ןטלָאװ .וו"זַאא םינצבק

 ןטימ אמתסמ סָאד ןעוט ייז) ,ךעלקעּפ ןקיש ןרעהפיוא טלָאװעג

 רעד רַאפ גנוטער ַא ןעוועג סָאד טלָאװ ,(ןצרַאה ןוויאַאנ ןצנַאג

 טָאה קילַאיב יוװ ,ךָאד טקנעדעג ריא ,לַארָאמ רעכעלטפַאשלעזעג

 םתררונש רשאכוק ,"הגרהה ריעב, ןיא דיל ןייז טקידנערַאפ

 ." יצא ררוצשח

 ןכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא טגָארט סָאװ ,ווירב ןרעדנַא ןַא ןיא

 ןטקישעגוצ ַא רַאפ קנַאד ַא ;ןַאמסדנַאל ַא טביירש ,רעטקַארַאכ

 עביל ,1957 ,7 לירּפַא ,ביבא-לת, : ךיז טנעייל ווירב רעד .קעשט

 ךיא ןיב טרירעג קרַאטש ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ,טניירפ

 קידנעעזרעד לעיצעּפס ,ווירב רעייא ןטלַאהרעד בָאה'כ ןעוו ןעוועג

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ דליב סָאד ןגיוב-ביירש ןפיוא ןביוא

 םעד רַאפ גנונעקרענַא עסיורג ַא טרעוו טנעז ריא .עגָאגַאניס

 ןבעל ןקילָאמַא ןופ לָאבמיס סלַא טניד רעכלעוו ,לַאפנייא םענייש

 ןייק טינרָאג זיא רשפא .טָאטש-סטרובעג עמַאזניימעג רעזדנוא ןופ

 םעד ףיוא ןלַאפעג טנעז ,טײלסדנַאל רעדַאנַאק ,ריא סָאװ לַאפוצ

 עכלעוו ,טייקיטעט רעייא טימ קידנעטשלופ טמיטש סָאד ,קנַאדעג

 רַאפ קיצרַאה ךייא קנַאד ַא ,ןסעגרַאפ טכַאמעג טינ טָאה טייצ יד

 רעװָאכָאטסנעשט עלַא שטניו ךיא ,קעשט ןטקישעגוצ רעייא
 ."חסּפ ןכעליירפ ַא עדַאנַאק ןיא טײלסדנַאל

 -סדנַאל ןופ ווירב יד ןענייז רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס רָאג ַא ןופ

 ,טינ טביירש רע ,(לארשי) ,ןולוח ןופ רעלָאּפצעינָאק דוד ןַאמ

 זַא ,טביירש רע .טינ ףרַאד ןוא טינ ליוו ,ףליה ןגעוו ,םולשו סח

 ענעזעוועג ןופ ןעמענ טרעדנוה רעביא טריטָאנרַאפ טָאה רע

 -נעשט טָאטש רענעטינשרַאפ רעד ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 ייב ןפורעגסױרַא טָאה ווירב ןייז זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,ווָאכָאטס

 .סיוא ווירב ַא ךָאנ ןוא סערעטניא סיורג טפַאשנַאמסדנַאל רעד

 ,1957 ,18 יַאמ ,ןולוח ,טריטַאד ,ווירב ַא ןיא רע טביירש שיוט

 -רעד ךיא בָאה 14 לירּפַא ןופ ווירב ןבושח רעייא, : סעדנגלָאפ

 רימ זיא סע .קיצרַאה ךייא קנַאד ךיא ןכלעוו רַאפ ,ןטלַאה

 ווירב ןיימ זַא -- טביירש ריא יוו --- סָאװ ,םענעגנַא סרעדנוזַאב

 רעד ןופ גנוציז ערַאנעלּפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןזעלעגרָאפ זיא

 ןרָא רעקילדנעצ ןופ תונורכז ףיוא ןכיוט סע .עוויטוקעזקע

 ןוא טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ עטגנערטשעגנָא

 ,עידעגַארט ערעטצניפ רעזדנוא רעביא לָאמַא ךָאנ טבעל ןעמ

 ןיימ טיול .לצרָאװ ןטימ טעמכ ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא ץלַא

 טרעוו טרָאד ןוא ָאד סָאװ ,טוג רעייז זיא גנוגייצרעביא רעפיט

 -וצ םעד ןכעלגעמרעד טעוװ סָאװ ,טקורדעג ןוא טנכייצרַאפ

 ןלעטשוצפיונוצ עכָאּפע רעזדנוא ןופ רעקירָאטסיה ןקיטפנוק

 ?עטכישעג רעזדנוא ןופ לטיּפַאק עטסשיגַארט סָאד

 ענעדיישרַאפ יד ןריזירעטקַארַאכ ןגוצסיוא עכעלטע יד

 ןיא טײלסדנַאל יד ןופ ןעגנוריסערעטניארַאפ ןוא ןטקנוּפדנַאטש

 ןריפ טינ .ףליה עלפעודיווידניא :ךעלמענ ןוא ,לארשי תנידמ

 -דנַאטש סרעילָאּפצעינָאק דוד דניירפ .ףליה עלעודיווידניא ןייק

 ןקיביײארַאפ ןטימ ןעמענרַאפ וצ ךיז רעכעלכַאז :זיא טקנוּפ

 ןופ גנוניימ יד .םוטנדיי רעװָאכָאטסנעשט םענופ עטכישעג יד

 -ָאטסנעשט יד זַא ,זיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװַאכָאטסעשט רעד

 רַאפ טייקיטעט רעייז ןרינידרָאָאק ןפרַאד סיטעיײסָאס רעווָאכ

 ןריפ ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא קיטייצכיילג ןוא ףליה רעוויטקורטסנָאק

 ןופ גנוניימ רעד טימ .ףליה רעלעודיווידניא ןופ טייקיטעט ַא

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד זיא רעלָאּפצעינָאק דוד דניירפ

 ןופ ענייא סלַא ,םיכסמ קידנעטשלופ לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמ

 ,ןטייקיטעט יד ןופ ןבַאגפיוא יד

 ןעלטימ עלעיצנאניפ .פ

 ?ןעלטימ עלעיצנַאניפ טפַאשנַאמסדנַאל יד טמענ טענַאוװנופ

 -עג טפַאשעגּפָא זיא לָאצּפָא-סדילגטימ ןעמענ ןופ םעטסיס רעד

 סָאװ ,ןיּפמַאק ןקילָאמניײא ןַא ןופ ןענייז ןטפנוקנייא יד .ןרָאװ

 ןופ טייצ רעד ןיא טריפעג טרעוו ןוא םיטיח תועמ ןפורעגנָא טרעוו

 ,"לפַארע ַא טריפעגכרודַא טרעוו רָאי סעדעי .חסּפ זיב םירופ

 ַא בַאטשסַאמ ןרעסערג ןיא ךרודַא טריפ עיזיוויד ןעיורפ יד

 -נָאק יד ןופ גנואיײרפַאב רעד דובכל לאב ַא ןוא "רעואש-ינאמ,

 -ריכזמ ןופ ,טנָאמרעד ןביוא יוװ ,ןוא .ןרעגַאל עיצַארטנעצ

 .סעימעדַאקַא רעיורט יד וצ גנַאגנײרַא םייב טלעג תומשנ

 ןטעטיוװיטקא עכעלטפאטניימעג 6

 טָאה ,לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט יד

 -ניא עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא רעטערטרַאפ עלעיציפָא ןייק טינ

 ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןופ רעדילגטימ רעבָא ,סעיצוטיטס
 ןענייז רעבירעד ,סעיצוטיטסניא עייר עצנַאג ַא ןיא רעייטשרָאפ

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טקערידמוא יז

 רעדַאנַאק רעד :ןענייז סעיצוטיטסניא יד .טפַאשנַאמסדנַאל

 -סקלָאפ עשידיי ,לאערטנָאמ ןיא ריעה-דעו ,סערגנָאק רעשידיי

 .ערעדנַא ןוא טעטימָאק רעטעברַא ,תורדתסה ,קעטָאליביב

 -טפנוקנעמַאװצ עלעיצעּפס ןייא טנדרַא עוויטוקעזקע יד

 סיסימ טימ :ליּפשיײיב םוצ יו ,טסעג ענעמוקעג רַאפ סעיסעס

 (1956 ,11 ץרעמ ןעמוקעגרָאפ) ,לארשי ןופ רואינש אלעה
 ןופ ןַאמזייר דניירפ ,(1956 ,29 ילוי) ןַאמרעדעּפ לאפר דניירפ

 -עגרָאפ) ָאגַאקיש ןופ ,קעטייפ דרַאנרעב טניירפ ןוא לארשי

 סע .ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ךיוא ןוא ,(1957 ,15 ץרעמ ןעמוק

 ענעמוקעגנָא יינ דובכל ןעגנורעייפ םינּפ-תלבק רָאפ ןעמוק
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 טמוטאטאטטקטואואטטטאטקקעגואגגסוהגתגגעקזטטאתעקהוקטטקטקהטאפאקקאק'והטטאגהגההקגטקנטעטטטגגאטעטע עקעעטעטטטטטפאאטסאהא עק טקעטוהטטטטוגהגאה א טעעקעק עא ראאאמ טעקע אקער עא

 ,ליפשייב םוצ יו ,ןטנוװָא סגנונעגעזעג ךיוא ןוא טײלסדנַאל

 ַאבוק .סרמ ןוא דניירפ דובכל טנוװָא-סדיישּפָא רעטנַאזָאּפמיא רָאג ַא

 רעבמעווָאנ ןעמוקעגרָאפ) ,קרָאי-וינ ןייק רָאפּפָא םוצ גרעבדלָאג

 .ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ןוא ,(1957 ,7

 יד ייב תוחמש ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב עוויטוקעזקע יד

 .ערעדנַא ןוא ןעגנוריאודַארג ,ןתירב ,תונותח יװ ,טײלסדנַאל

 טַאהעג זיא ,עיפלעדַאליפ ןופ ןַאמסקילג ףלָאװ דניירפ יו תויה

 עוויטוקעזקע ןַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא לאערטנָאמ ןיא ןעוועג

 -ןדַארג ןייז וצ ןרָאװעג טסירגַאב רע זיא רעבירעד ,גניטימ

 "רךעלדָא רעדענעק, ןיא ,ירגעד .ד .ה .ּפ םעד ןעמוקַאב ןופ ,גנוריא

 וצ ,(1957 ,21 ינוי ןופ רעמונ גָאטיײרפ ןיא טקורדעג ןעוועג)

 -עלעט סגנוסירגַאב טקישעג ןרעוו ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ
 .ווירב ןוא סעמַארג

 ןוא ווירב-ץנעלָאדנָאק ןענייז לטיּפַאק רעדנוזַאב רָאג ַא

 .תויוול ןיא ןעגנוקילײטַאב

 ןטסולרַאפ 7

 -ַָאטסנעשט יד טָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד ןופ ףולרַאפ ןיא

 עקידקיטייו טַאהעג לאערטנָאמ ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכ

 -ילגטימ עוויטוקעזקע עוויטקַא עגנוי גונעג ךָאנ ןופ ןטסולרַאפ

 ןעגנוקינייּפ יד טכַאמעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,ענעמוקעג יינ ,רעד

 טלעװ רעד ןופ קעװַא קיטייצירפ ןענייז ןוא םינהיג יצַאנ ןיא

 ענעמוקעגמוא ןופ ןאעטנאפ םעד טרעסערגרַאפ טימרעד ןוא

 -רעבליז ףסוי ,ה"ע ,יקסוועליד המלש ; ןענייז ייז .תונברק יצַאנ

 ,ה"ע ןַאמיילק םייח ןוא יקסניבור ,ץרעהנייר ךיוא יו ,ה"ע ,גרעב

 .חצנ םנורכז יהי

 םעיצַאקילבוּפ .8

 רעד ןופ רעדילגטימ עוויטוקעזקע יד ןופ סעיצַאקילבוּפ יד

 .סיוא ןענייז לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט

 רעקיטכיוו רָאג ןוא רעכעלריפסיוא רעייז רעד ןיא טנכערעג

 טכעלטנפערַאפ ,ןַאמדירפ ּפיליפ ר"ד ןופ טעברַא-עיפַארגָאילביב

 קיטיונ טינ זיא רעבירעד ."װָאכָאטסנעשט/, ךוב ןקיטציא םעד ןיא

 ,רעבָא ,טנַאלּפ עוויטוקעזקע יד .ןענעכערוצסיוא לָאמַאכָאנ ייז

 רעד ןיא לָאז סָאװ ,ךוב-רינעוואוס ןלעיצעּפס ַא ןבעגוצסיורַא

 רעלאערטנָאמ רעד ןופ עטכישעג יד ןעמענמורַא עייר רעטשרע

 טעברַא יד) .ןטעברַא ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ןוא טפַאשנַאמסדנַאל

 יז םגה ,עטכישעג עכעלריפסיוא ןַא ןייז וצ טינ טרידנעטערּפ

 רעכיײרלָאצ ןוא ןלָאקָאטָארּפ ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 טכירַאב ַא רָאנ זיא לקיטרַא רעקיטציא רעד לייוו ,ץנעדנָאּפסערָאק

 ,טינשּפָא-טייצ ןטשרע ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו לעיצעּפס ןוא

 ןופ ץיזַאב ןיא זיא אגאוו המלש דניירפ .גנודנירג ריא ןגעוו

 .ןינע םעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד עלַאויכרַא עלַא

 יונעג ןייז ןלעװ טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ערעייז טימ טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ סרעדנירג יד ןבירשַאב

 .טייצ רעצנַאג רעד ןופ עטמַאַאב עלַא ןוא ןקיטסירעטקַארַאכ

 ףיוא סעדער ענעטלַאהעג ,םירטפנ יד ןופ ןכירטש עשיפַארגָאיב
 יורפ ןייז טומ אגאוו המלש דניירפ .םידּפסה ןוא סעימעדַאקַא יד

 טכירַאב רעד ןוא לארשי ןייק עזייר רעד ףיוא טציא ךיז ןעניפעג
 ךיז טָאה רע .טײהנזעװּפָא ןייז ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא
 .עטעקנַא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד טימ ןעמונרַאפ ךיוא

 "נייא זיא ךוב-רינעוואוס ַא ןבעגסױרַא ןגעוו סולשַאב רעד

 -רָאפ ,גנוציז רערַאנעלּפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטש

 יד זַא ,גנודנירגַאב רעד טימ ,1957 ,1 רַאורבעפ ןעמוקעג

 ,טסייה סָאד ,רוד ןטייוצ םעד ןיא טינ טעז עוויטוקעזקע

 ךשמה ןייק ,ענעמוקעגרעבירַא יינ יד ןופ רעדניק יד ןיא

 יד ליו רעבירעד ,טּפַאשנַאמסדנַאל סלַא ןטעטיװיטקַא ןופ

 טנעמוקָאד ןשירָאטסיה ןטקורדעג ַא ןזָאלרעביא עוויטוקעזקע

 22 ןופ ,לכיב-רינעוואוס עקיזָאד סָאד .ןטעטיװיטקַא עריא ןופ

 -נעשט; ןעמָאנ ןרעטנוא ,1958 ,גנילירפ ,ןענישרעד זיא ,ןטייז

 לבוי םענופ טייהנגעלעג רעד וצ ,?טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכָאטס

 תנידמ ןייק אגאוו המלש ןופ רָאפּפָא םוצ ןוא ,רעכיב ייווצ ןופ
 ,לארשי

 רעװַאכָאמסנעשט רעד ןופ עוויטוקעזקע יד 9
 1087 רַאי ןרַאפ טּפַאשנַאמסדנַאל

 טנעדיזערּפ -- רעווליס .ח

 רעציזרָאפ --- אגאוו .ש

 רעציזרָאפ-עציוו --- שטיווָאקציא .ב

 רַאטערקעסילַארענעג -- ןייטשנערָא .ב ר"ד

 רַאטערקעס:-ספליהעג --- שטיװָאבוקַאי .ל

 רַאטערקעס-ספליהעג -- יקסראנאק .צ

 רעריסַאק --- ןיילק .ה

 סרָאטקעריד ווָא דרַאָאב

 ןעגנומענרעטנוא -- רעטלַאוװכוב .ל

 ןעגנומענרעטנוא -- רעדנעלדירפ .מ

 ןעגנודניברַאפ עשינָאפעלעט --- שטיווָאקילשרעה .מ

 רעשזדענעמ ןייּפמַאק -- רענרעל.ס

 רעשזדענעמ ןייּפמַאק --- רעפעפ .ב

 רעלָארטנָאק --- רעווליס .ס

 רעלָארטנָאק -- םולבנעזָאר .ה

 ירעליזקוא סידייל יד ןופ םוידיזערפ

 ,סרמ ןוא גרעברעבליז .מ .סרמ ,שטיווָאקציא .ס .סרמ
 ,אגאוו .ר

 תוכזחה רפפ 0

 טריפ לאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט יד
 ןעמענ יד ןבירשרַאפ ןענייז סע ןכלעוו ןיא ךוב לעיצעּפס ַא
 -עג ךוב ןיא .ףליה עלעירעטַאמ טקישעג ןרעוו סע ןעמעוו וצ
 ,ווירב םעד ןטלַאהרעד ןעוו ,עילימַאפ ,ןעמָאנ ; ןקירבור ךיז ןעניפ

 סָאד .רעפטנע רעד ךיוא ןוא ,טקישעג סָאװ ןוא ,טקישעג ןעוו
 ןטפַאהנרע רָאג ַא רַאפ טכַארטַאב טרעוו ךוב םעד טימ ןטלַאוװרַאפ
 ,ס .סרמ טפַאהנסיװעג רעייז ןָא טריפ טמַא םעד טימ ןוא טמַא

 עלעיצעּפס ןיא ךיז טקיטיױנ טמַא רעד יו ,תויה .שטיווָאקציא
 .ס .סרמ טציזַאב סעיצַאקיפילַאװק יד ןוא סעצַאקיפילַאװק
 ,ךַאז-הקזח ַא ןרָאװעג טמַא רעד זיא רעברעד ,שטיווָאקציא

 עטגייווצרַאפ טיירב עצנַאג יד זַא ,טכַארטַאב ןיא קידנעמענ

 -ַארטסינימדַא םוש ןָא טריפעג ןרעוו ןטייקיטעט עטנכערעגסיוא
 רעזייה עטַאוירּפ ןיא רָאפ ןעמוק ןעגניטימ יד ,ןבַאגסיױא עוויט
 "וקעזקע יד ףיוא ןעמענ טײלסדנַאל יד ןופ ןעיורפ יד עכלעוו ןיא
 ץנַאג ַא ךיוא ןריוורעס רָאנ ,תופי םינּפ רבסב זיולב טינ עוויט
 םעדעפ ערעקרַאטש ךיז ןדניברַאפ לָאמ סעדעי ,דוביכ םענייפ
 -ױװיטקַא יד תבוטל ןעגנואיצַאב עשירבח ןוא ערַאילימַאפ ןופ
 זַא ,ןפָאה וצ רעבירעד זיא ,טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ ןטעט
 לָאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל יד טעװ ןרָאי עגנַאל ךָאנ

 .טעברַאספליה ןוא עלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג ריא ןריפ
 ,לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא תבוטל
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1) 
 ןיא

 (לארשי) בילטָאג םהרבא

 ?ארשי-תנידמ

 ?ארשיתנידמ ןיא טײלסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט
 ןעוועג קידנעטש זיא לארשי-ץרא ןיא

 -נַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ַא קיטעט

 -סדנַאל יד ךיז טָאה רָאי-ייה ,טּפַאש

 "ער ךיז ןוא טריזינַאגרָאער טּפַאשנַאמ

 סלַא גנוריגער רעד ייב טרירטסיג

 רעד ."לארשיב בוחוטסנצ יאצוי ןוגרא,

 ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד טָאה ןוגרא;

 -יטעט-ספליה ַא טריפעג ץנעטסיזקע

 ָאד רעװָאכָאטסנעשט יד ןשיוװצ טייק

 ןעועג זיא טעברַא יד .לארשי ןיא

 עג ןפוררַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז סע .ענעדײשַאב ַא

 טלעג עקיטיױנ יד ןפַאש וצ ידכב .,ןעגנולמַאזרַאפ ןרָאװ

 ערענעלק ךרוד טײלסדנַאל וצ ףליה ןבעג ןענָאק וצ ןעלטימ

 טָאה המחלמ-טלעו רעד תעב .סעציטש םתס רעדָא ,תואולה

 ףליה רעד טימ .,טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עגיה יד

 ,ךעלקעּפ ךס ַא דנַאלסור ךָאנ טקישעג ,ץיירק ןטיור ןופ

 עירעטנַאלַאג ןוא גנודיילק ,זייּפש ןופ ןענַאטשַאב ןענייז עכלעוו

 .ןעלקיטרַא
 ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 װָאכָאטסנעשט ךָאנ ןרָאװעג טקישעג ןענַאד ןופ זיא ,טײרפַאב

 .טנופ טרעדנוה עכעלטע רַאפ גנודיילק

 -ָאמ ןפיוא ןזיוועגנָא ןעוועג רעבָא זיא טעברַא עצנַאג יד

 ןריפוצכרוד טקיטיונעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,טסייה סָאד .טנעמ

 טָאה'ס .ןָאטעג "דעו; רעד סע טָאה טעברַא-ספליה ַא סעּפע

 ןפַאש וצ ;טעברַא רעליבַאטס רַאפ דנָאפ ַא טקיטיונעג ךיז

 סלַא עמוס-טלעג רעטמיטשַאב ַא טימ ,עסַאק םידסח:תלימג ַא

 טימ המחלמ רעד ךָאנ ןרָאיא עטשרע יד ןעוועג זיא'ס .דוסי

 .ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא דנַאל ןיא עגַאל יד .רעבַארַא יד

 ךרוד ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענייז ןטקודָארּפ-סגנוכיורברַאפ עלַא

 -ער טינ ךיוא ןוא ,םוצמצב רעייז ,סָאד ןוא גנוריגער רעד

 זיא ,1952:1950 ןרָאי יד ןיא ,טייצ רענעי ןיא .קיסעמלעג

 סָאװ ,ןטקודָארּפ-זײּפש יד ןעמוקעג ףליה עטכירעגמוא סלַא

 ןוא רעװָאכָאטסנעשט, טניירפ יד טקישעג זדנוא וצ ןבָאה סע

 ,"עילַארטסיױא ןיא ףליה-רעדורב טנעגעגמוא

 :םירבח עדנעגלָאפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז "דעו,; ןיא

 ; שטיווָאקוװעל .צ ; םירפא .ש ;בילטָאג .א ; שטיוװָארָאה .א ר"ד

 יורפ :(שטיווָאקילשרעה) יבצ .ח :גנַאגפרָאד .א ;דנַאלרוק .נ

 ןטכַארטַאב םייב .ליכסאי ,מ ןוא ; יקסוװָאזוז .א :גרעבנירג .פ

 ךָאנ ,דעו; רעד טָאה ןטקודָארּפ יד ןלייטרַאפ ןופ ןפוא םעד

 -ַאב ,םילשורי ןוא הפיח ןופ םירבח יד טימ גנוטכַארטַאב ַא

 -- ,םירבח יד ייב ןריסַאקוצנייא טייהנגעלעג רעד ייב ןסָאלש

 -סדילגטימ ַא -- ,ןטקודָארּפ-זייּפש יד ןעמענ ןעמוק סָאװ יד

 עכעלטע רַאפ רעייטש טלָאצעג ןַאד ןבָאה םירבח יד .רעייטש

 טלעג סָאד יוװ ױזַא ןוא .שדוח ַא רעטסַאיּפ 20-10 ןופ ,םישדח

 -לוזער יד טייצ רעצרוק ַא ןיא ןענייז ןעמוקעגניירַא רדסכ זיא

 .עטלוב ןעוועג ןטַאט

 ןעועג בילטָאג בקעי רבח רעזדנוא זיא ,1950 רָאי ןיא

 -טפַאשלעזעג ייר ַא טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה רע .עקירעמַא ןיא

 ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עקיטרָא יד ןופ רעוט עכעל

 תנידמ ןיא עגַאל רעטכעלש רעד ןגעוו טרעלקעגפיוא ייז ןוא

 ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד זַא ןטעבעג ןוא ,לארשי

 ענייז ."ןוגרא, רעזדנוא וצ ףליה ןקיש ןלָאז עקירעמַא ןיא

 רעװָאכָאטסנעשט רעד ףיוא רָאנ טקריוװעג ןבָאה ןעגנואימַאב

 ןביוהעגנָא טָאה טרָאד ןופ ןוא טיָארטעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל

 ענעגנולעג ייווצ טכַאמעג ךיוא טָאה "דעו; רעד .ףליה ןעמוק

 ןופ טייקנעדירפוצ רעד ץוח ַא ,טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנוװָא

 -ַאמ ןסיוועג ַא ךיוא -- ,ףערטנעמַאזוצ רעייז ןופ םירבח יד

 ,גלָאפרעד ןלעירעט

 -טנורג םעד ןבעגעג טָאה גָארטײב רעטריסַאקנײא רעד

 ,עסַאק םידסח-תלימג רעד ןופ טייקיטעט יד ןבייהוצנָא ןייטש

 עקיטנעצָארּפ-ןָא עניילק ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא

 ענעגייא יד ןופ ןוא טיָארטעד ןופ רעטלעג ספליה יד .תואולה

 ,טקרַאטשרַאפ עסַאק םידסח:תלימג רעד ןבָאה ןעגנומענרעטנוא

 ןבעגעגנָא זיא סָאװ טכירַאב םענופ סױרַא טלוב ךיז טזייוו סָאד

 .ןיבביבא-לת ןיא גנולמַאזרַאפ רענײײמעגלַא רעד ףיוא ןרָאװעג

 זיא "דעו; רעד ןעוו ,1952 ,רעבמעצעד ןט21 ןופ טייצ רעד

 עמוס ַא עסַאק ןיא ןעמונעגרעביא רע טָאה ןרָאװעג טלייוורעד

 וצ ןוא .רעטסַאיּפ 92 טימ טנופ 7 ; טסייה סָאד ,י"ל 7.098 ןופ

 י"ל 975,000 ןופ עמוס יד טכירַאב רעד טזייוו ,1952 ןופ עדנע

 רעד רַאפ .סעציטש י"ל 187,000 ןוא ,תואולה ענעבעגעגסיױרַא

 תואולה עטלָאצעגקירוצ ןופ ןסָאלפעגנייא זיא טייצ סטכירַאב

 ןבעגעגסױרַא טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה הפיח ,יייל 0

 ,י"ל 810,000 ןופ עמוס ַא ףיוא סעציטש ןוא תואולה

 עילַארטסיױוא ןופ ןטקודָארּפ זייּפש יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו

 ןענייז סע .דנַאל ןצנַאג ןיא ןלייטרַאפ טפרַאדעג סע ןעמ טָאה

 ןוא הפיח .,ביבאילת ןופ םירבח יד ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז

 ץרָאּפָארּפ רעסיוועג ַא ןגעו טקידנעטשרַאפ ךיז ןוא םילשורי
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 יו ,ףליה ערעדנַא יד ךיוא ןוא ,ןטקודָארּפ יד ןלייטרַאפ םייב

 -ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןופ טמוק סָאװ ,רעדיילק ,טלעג

 עשיטעטש-ןשיװצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאד זיא'ס .,ןטפַאש

 ןטערטרַאפ ןעניי'ס ןכלעוו ןיא ,(טַאירַאטערקעס) תוריכזמ

 םהרבא ח"ח יד -- ביבא-לת ןופ :רעייטשרָאפ עדנגלָאפ יד

 הדוהי 'ח רעד -- הפיח ןופ :שטיוװָאקוװעל יבצ ןוא בילטָאג

 סלַא .יקסווָאזוז אגרש 'ח -- םילשורי ןופ ןוא ל"ז ,רעגיצנַאד

 ,בילטָאג םהרבא 'ח ןרָאװעג טלייוורעד זיא רַאטערקעס-טּפױה

 ןיא טייטש תוריכזמ יד .טנייה זיב טעברַא ןייז טוט רעכלעוו

 סָאװ םינינע עלַא ןגעו "םידעו, עקיטרָא יד טימ טקַאטנָאק

 .רעדירב רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא רַאפ ףליה עגונ ןענייז

 רעכעלטפירש ןיא ןלעטש טוװאורּפעג ךיז טָאה תוריכזמ יד

 ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ייר ַא טימ גנודניברַאפ

 ןעוט סע סָאװ טעברַא:ספליה עקיטכיו יד טרעלקעגפיוא ייז

 .רעדירב רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא רַאפ םינוגרא עקיטרָא יד ָאד

 יד ןיא רעוט עוויטקַא ייר ַא וצ ןבירשעג ךיוא ןבָאה רימ

 ךיז ןבָאה ןעגנודנעוו עלַא ערעזדנוא ףיוא .,ןטפַאשנַאמסדנַאל

 ַא סָאד ןוא --- ָאגַאקיש ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןפורעגּפָא

 רימ .יקסנישעצ השמ טניירפ ןופ גנוקריוטימ רעד קנַאד

 עקילָאמניײא ןַא "ןיירַאפ לענָאשייקוידע , ןופ ןטלַאהרעד ןבָאה

 ןוא ןיירַאפ-ספליה ןעיורפ רעװָאכָאטסנעשט ןופ ןוא עציטש

 .סעמוס ערענעלק וצ לָאמ עכעלטע ,ןיירַאפ טנעדנעּפנעדניא

 טייצ וצ טייצ ןופ טקיש סָאװ טפַאשנַאמסדנַאל עקיצנייא יד

 רעװָאכָאטסנעשט, רעד ןבילבעג זיא ,טנייה זיב עציטש ריא

 ןופ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ יד ,?טיָארטעד ןיא ןיירַאפ רענָאיַאר

 טַאטלוזער ַא זיא ,ןייז ןָאק ,טפַאשנַאמסדנַאל רעטיָארטעד רעד

 ןוא וואראבז תוחּפשמ יד ןופ לארשי ןיא ָאד ןכוזַאב יד ןופ

 ןוא ןפערטנעמַאזוצ טַאהעג ָאד ןבָאה רימ עכלעוו ,רעטכיר

 רעד ןופ טייקיסעמקעװצ רעד ןיא טגייצרעביא ךיז ןבָאה ייז

 ,ףליה רעטקישעג

 ךיוא זיא סעסַאק ח"מג יד ןופ ןטייקיטעט יד רעסיוא

 ןבעגעג טָאה "ןוגראק רעד סָאװ ףליה יד טייקיטכיוו סיורג ןופ

 -נַא ןיא ךיז ןענדרַאנײא ;:טעברַא ןעמוקַאב םייב םירבח יד

 םירבח יד רַאפ ןעמוקַאב וצ ןעגנואימַאב יד ןוא ;ןטלַאטש

 ןיא ָאד טינ ייז טמוקַאב'מ סָאװ ,ןטַארַאּפערּפ עשיניצידעמ

 ,דנַאל

 ןופ ןעקנעדנָא םוצ טנוװָא-"רוכזי,א ַא רָאפ טמוק רָאי סעדעי

 רעד .הליהק רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ םישודק ענעלַאפעג יד

 "וצנייא ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ סיוא ךיוא טצונ ןוגרא;

 ,םירבח יד ןופ ןפערטנעמַאזוצ ןענדרָא

 םעד דובכל ףערטנעמַאװצ רעד ןעוװעג זיא טנַאזָאּפמיא

  ,ןטעטכַאעג ןעמעלַא ןופ ,ןטבילַאב רעזדנוא ןופ לבוי ןקירעי 0

 ,קורק ףסוי ר"ד

 סלַא טלייועג ָאד טָאה ,1956 ,רעבמעווָאנ שדוח ןיא
 טַאהעג ןבָאה רימ .ָאקיסקעמ ןופ רעלטיג החּפשמ יד ןטסירוט

 טנעקַאב ייז ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ףערטנעמַאזוצ ַא ייז טימ

 -נָאק עקיטכיו יד טרעלקעגפיוא ןוא טעברַא רעזדנוא טימ
 החּפשמ יד .עסַאק ח"מג רעזדנוא ןופ ףליה עוויטקורטס

 -פיוא ערעזדנוא וצ ןגיוצַאב טסנרע רעייז ךיז טָאה סרעלטיג
 עטַאװירּפ רעייז ןקיש וצ טגָאזעגוצ ךיוא טָאה ןוא ןעגנורעלק

 ןפוא םענייש ַא ףיוא גָאזצ רעייז ןבָאה ייז .גנוציטשרעטנוא
 ןופ ףליה ןעמוקעגנָא זיא ,1957 ,רַאורבעפ ןיא : ןעוועג םייקמ
 .רעלטיג השמ ןוא םוחנ רעדירב יד

 ,ץרעמ שדוח ןיא ,טסירוט סלַא ןעוועג ָאד ךיוא זיא'ס

 -וצ רעזדנוא ףיוא ,זירַאּפ ןופ דנַאלרוק .ל ר"ד טניירפ ,7

 ןגעו טעטכירַאב קיטייזנעגעג רימ ןבָאה םיא טימ ףערטנעמַאז

 ןיא ןוא ,,לארשי ןיא ,ָאד ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ טעברַא יד

 ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו געט יד ןיא ןעוועג דארג זיא'ס .זירַאּפ

 טָאה דנַאלרוק ר"ד .ןליױּפ ןופ םילוע עינ עטשרע יד ןעמוק

 העדב ןבָאה רימ סָאװ ,םעד טימ טריסערעטניארַאפ רעייז ךיז

 טעוװ זירַאּפ זַא ,טגָאזעגוצ ןוא ,ענעמוקעגיינ יד רַאפ ןָאט וצ

 -ָאטסנעשט יד .עיצקַא רעקיטכיוו ַאזַא ייב ןטייוו ןופ ןייטש טינ

 -נעשט ערעזדנוא רַאפ ףליה ןגָארטיײב ןלעו זירַאּפ ןיא רעוװָאכ

 טעוו'ס סָאװ ,ץלַא טימ לארשי תנידמ ןיא רעדירב רעוװָאכָאטס

 ןוש טייצ רעד ךרוד ןבָאה רימ .ןטייקכעלגעמ ערעייז ןיא ןייז

 ןוא וָאכָאטסנעשט ןופ ןדייג טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטלַאהרעד

 ייב ןבָאה רימ סָאװ ןעניצידעמ עסיוועג זירַאּפ ןיא "טנגעגמוא
 .טלעג עמוס עסיוועג ַא ךיוא ןוא ,ןטעבעג ייז

 'ח ךרוד ,ןטלַאהרעד ךיוא רימ ןבָאה טייצ עטצעל יד

 םיא וצ זיא סָאװ עמוס עניילק ַא ,ןויצל ןושאר ןופ םיובגנילש

 -רעביא זדנוא לָאז רע זַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןופ ןרָאװעג טקישעג

 ,ןבעג

 -ָאכָאשסנעשט יד ןענייז ,ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא'ס יו

 ןָא ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג עילַארטסיױא ןופ טניירפ רעוו

 טלָאמעד ןופ רעבָא ,ףליה רעייז טקישעג גנודנעוו זיא'ס עכלעוו

 -עג ןסירעגרעביא .,תוביס עכעלדנעטשרַאפמוא בילוצ זיא ןָא

 ןייא ןבירשעג לָאמ ךס ַא ןבָאה רימ .טקַאטנָאק רעדעי ןרָאװ

 רימ ןעמוקַאב ןָא טלָאמעד ןופ רעבָא ,הבושת ַא ןטלַאהרעד לָאמ

 סלַא ןעוועג ָאד טייצ רעד ךרוד ןענייז סע .ווירב טייק טינ רעמ

 ערעדנַא ןשיװצ .עילַארטסיױא ןופ טײלסדנַאל עכעלטע ןטסירוט

 םענייק טימ .ל"ז ,גרעבסייו ר"ד רענעברָאטשרַאפ רעד ךיוא

 זדנוא זיא ,גרעבסייו ר"ד טימ ץוח ַא ,ןטסירוט יד ןופ

 ףערטנעמַאוװצ רעזדנוא יב .ןפערט וצ ךיז ןעגנולעג טינ

 -רַאפ רעזדנוא טקירדעגסיוא רימ ןבָאה גרעבסייו ר"ד טימ

 -ַארטסיױא ןופ ווירב ןייק טינ ןעמוקַאב רימ סָאװ גנורעדנואוו

 וצ ןעמעוו וצ סערדַא ןַא ןבעגעגפיוא זדנוא טָאה רע .עיל

 רימ ןבָאה הבושת ןייק רעבָא ,ןבירשעג ןבָאה רימ .,ןביירש

 .ןעמוקַאב טינ

 יאול .פ טניירפ טלייועג ָאד טָאה ,1957 ,ילוי שדוח ןיא

 טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ףערטנעמַאזצ ַא ןיא .יורפ ןייז ןוא

 -ָארּפ עלַא טרעלקעגפיוא רימ ןבָאה יאול עילימַאפ רעד טימ

 ,ןןטעבעג ןוא ןשינעפרעדַאב ןוא ןעטברַא ערעזדנוא ןופ ןעמעלב

 רעייז ןעיײנַאב ןלָאז עילַארטסיױא ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד זַא

 רעכלעוו ,יאול טניירפ .םינוגרא ערעזדנוא רַאפ טעברַא-ספליה

 טעטימָאק רעװָאכָאטסנעשט ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא ,בגא ,זיא

 עכעלטפירש ַא ןקיש ןלָאז רימ זַא ,ןטעבעג טָאה ,ןרָאבלעמ ןיא

 ןוא ןרָאבלעמ ןיא טעטימָאק רעװָאכָאטסנעשט םוצ גנודנעוו .

 טקישעג גנודנעוו ַאזַא ןבָאה רימ .ןציטשרעטנוא סע טעװ רע
 טעװ סע זַא ,ןפָאה רימ ןוא סערדַא רענעבעגעגנָא רעד ףיוא
 -נייא זיא ,1956 ,רַאורבעפ טניז .ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ ןבָאה
 -ָאטסנעשט ןטימ טקַאטנָאק רעקידנעטש ַא ןרָאװעג טלעטשעג
 רעטפַאהבעל ַא רָאפ טמוק סע .קרָאי-וינ ןיא ףילער רעוװָאכ
 רעביא ןביג רימ .ןַאמרעדעּפ .ר טניירפ טימ שיוטסיוא-ווירב
 ןוא לארשי ןיא טייקיטעט רעזדנוא ןגעוו ווירב ערעזדנוא ןיא
 רעד ןגעוו ,ןַאמרעדעּפ טניירפ ןופ סעיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב רימ
 ןיא רעװָאכָאטסנעשט רַאפ ףילער רעד טיג סע סָאװ ףליה



 2419 רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רעװָאכָאטסנעשט

 ,יד רַאפ רקיע רעד .ייז וצ ךיז ןדנעוװ עכלעוו ,לארשי תנידמ

 ןופ םָארטש-הילע ןסיורג ןטימ ןעמוקעגנָא סנטצעל ןענייז סָאװ

 ,ןליוּפ

 קנַאדעג רעד ןלַאפעג זיא שיוטסיוא-ווירב םענופ ךשמ ןיא

 ןופ קנעדנָא םוצ קרעװ לַאטנעמונָאמ ַא לארשי ןיא ןפַאש וצ

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ םישודק רעװָאכָאטסנעשט יד

 רעסיורג רעד ןעמוקעגנָא ,רעבָא זיא ןשיווצניא .רעדרעמ-יצַאנ

 רַאפ ןשינעפרעדַאב עסיורג רעייז טימ ןליױּפ ןופ םָארטש-הילע

 טזומעג טָאה םישודק יד ןקיביײארַאפ וצ ןַאלּפ רעד ןוא ףליה

 ןדנעוו רימ .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןרעוו טגײלעגּפָא לייוורעד

 עלַאטנעמונָאמ ,עקידנעגנירד יד ףיוא טייקיטעט עצנַאג יד טציא

 יאצוי ינוגרא, יד ןבָאה קעװצ םעד רַאפ .טעברַא-ספליה

 סָאד ,ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה לארשי ןיא "בוחוטסנצ

 -נָאק רַאפ תואוולה טימ םירבח יד ןפלעה ןלָאז סעסַאק-ח"מג יד

 .סעציטש ןבעג ךיוא ןלַאפ עדנגנירד ןיא ןוא ןקעווצ עוויטקורטס

 ןיא זיא סָאװ ןעלטימ עטצענערגַאב טימ ןדײשַאב ןוא ליטש

 סָאד יו ,ןליפרעד וצ ליצ םעד רימ ןבערטש ,תושר רעזדנוא

 ענימעגלַא ףיוא ןָא טיג ןוגרא רעד סָאװ ןטכירַאב יד ןזייװַאב

 -ַאּפ רעד ןרָאװעג טנָאמרעד ןביוא ןיוש זיא'ס .ןעגנולמַאזרַאפ

 עדנע וצ זיב ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא'ס סָאװ טכירַאב רעוויטיז

 ןזייו רָאי ייוצ ערעטייוו רַאפ ןטכירַאב יד ,1952 רָאי םענופ

 ,ןטַאטלוזער ערענעלק ןייק טינ
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 לארשי ןיא רעװָאכָאטסנעשט ןופ (יצרא דעו) טעטימָאק-דנַאל
 .צ ,בילטָאג .י ,שטיװָארָאה .י ר"ד : סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש

 .יקסבוז .פ ,שטיוװעלומש .פ ,ןעטלאּפש
 .רעגיצנַאד .י ,קורק .י רייד ,ןאמדנאל .װ : סקניל וצ סטכער ןופ ןציז

 ןופ עמוס ַא ףיוא תואולה 24 ןבעגעגסױרַא טָאה ביבא-לת

 "ל 548 עמוס רעד ףיוא סעציטש 10 ,יל 5

 ןעמַאזצ סעציטש ןיא תואולה 22 ןבעגעגסױרַא טָאה הפיח

 ,'ל 3,108 ןופ עמוס .ַאף יוא

 ןופ עמוס ַא ףיוא תואולה 9 ןבעגעגסױרַא טָאה םילשורי

 תואולה ,ה"ס ןיא .'ל 80 ןופ עמוס ַא ףיוא סעציטש 6 .יל 2

 ,'ל 7,853 רָאי 2 ןופ ךשמ ןיא סעציטש ןוא

 עטקרַאטשרַאפ יד טמוק'ס טייז םישדח עטצעל יד רַאפ

 םינוגרא יד ןבָאה ,1957 ,טסוגיוא ןט15 ןזיב ,ןלױּפ ןופ הילע

 סעציטש ןוא תואולה ןבעגעגסױרַא הפיח ןוא ביבא-לת ןופ

 -ח"מג יד ןופ רעטלעג עלַא .'ל 4.000 ךרעב ןופ עמוס ַא ףיוא

 ןרעוו סעיצקַאזנַארט עלַא ןוא קנַאב ןיא ןטלַאהעג ןרעוו סעסַאק

 .טריפעגכרודַא קנַאב רעד ךרוד

 ןבָאה סָאװ םירבח לָאצ יד ןוא סעמוס ענעבעגעגנָא יד

 רעייז רָאנ טינ ןזייווַאב ,סעסַאק-ח"מג ערעזדנוא ןופ ןסָאנעג

 -עפרעדַאב עקיטכיוו יד ךיוא רָאנ ,ןצונ ןוויטיזָאּפ ןקיסעמקעווצ

 ךעלגעמ זיא טעברַא עקיטכיוו עקיזָאד יד ,םירבח יד תבוטל שינ

 עקיליװרעפּפָא עכעלדימרענוא יד קנַאד ַא ןריפוצכרוד ןעוועג

 רעד ןעמעוו ייב ,םירבח לָאצ עטצענערגַאב ַא ןופ טעטױװיטקַא

 זיא ,רעדירבטימ רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא ןפלעה וצ ןליוו

 ,ןסולפנייא ערעייז סיוא ןצונ ייז ןוא .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ייז

 ,ןכיירגרעד וצ ליצ םעד ידכב
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 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טסעג טימ לארשי ןיא רעװָאכָאטסנעשט
 ;שטיװָאקװעל .ד : סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש ,הרוש עטשרע
 ;טיָארטעד ןופ רעטכיר .ג 'בג ,רעטכיר ןעטיינ ;גרעבנירג .פ 'בג
 ;גורקיינ 'בג ;שטיװָארָאה .א רײד ;בילטָאג .א ;רעגיצנַאד .ר 'בג

 ;ןַאלּפַאק ;גנַאגפרוד 'בג ; הרוש עטײװצ .ליכשי .ד ;ליכשי .מ
 (שטיװָאקילשרעה) יבצ .ח ;בילטָאג .י ;ףירַאט .נ 'בג ;דנַאלרוק .נ

 ,גנַאגפרוד .א ןוא םירפא .ש :םולב .ש



 ןיא רעווָאכָאטסנעשט

 ןרעב עזמע

 עניטנענרַא

 טײלסדנַאל רעווָאכָאטסנעשט יד ןופ טײקיטעט יד

 עניטנעגרַא ןץיא

 ןייק טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ ןופ ןדיי יד ןשיווצ

 ןטסקיצנַאװצ ןופ ןרָאי-עיצַארגימע עטשרע יד ןיא ,עניטנעגרַא

 .וָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי ןייק טשינ ןעמ טניפעג -- ,טרעדנוהרָאי

 -ָאכָאטסנעשט עטשרע יד ךיז ןזייוו 1914 רָאי ןיא טשרע

 ןבָאה סָאװ ,םידיחי ןעוועג ןענייז סָאד .עניטנעגרַא ןיא ןדיי רעוו

 זיא טייצ רענעי ןופ .ךיז ןריזינַאגרָא ןופ טכַארטעג טשינ וליפַא
 ייז ןופ טשינ ןבָאה רימ ,ןבילברַאפ טשינ רוּפש ןייק וליּפַא

 | ,תועידי םוש ןייק

 עיצַארגימע רעװָאכָאטסנעשט-שידיי עקידוועעזנָא רעמ ַא

 סיזירק רעד .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטימ ןיא ןָא ךיז טבייה

 זיא סָאװ ,עקירעמַא ןייק םָארטש:עיצַארגימע רעד ;ןליוּפ ןיא

 -ַאקירעמַא יד ךרוד טרעוו ,רעקידנטײדַאב ַא ןעוועג קידנעטש

 ערעסערג ַא ןָא ךיז טבייה סע ןוא ,טצענערגַאב ןצעזעג רענ

 ןשיווצ ןענייז ,אלימב ,ןוא ,ללכב עניטנעגרַא ןייק עיצַארגימע

 .רעװָאכָאטסנעשט ןופ ןּפורג עקידנטײדַאב ןַארַאפ ןיוש יז

 הנוכ רעד טימ רעהַא ןעמוקעג ןענייז םידיחי עסיוועג ,בגא

 עכלעזַא) ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאפ וצ עקַאט ןענַאד ןופ

 -עג ָאד ןיוש ןענייז ייז רעבָא .(ןעוועג ןַאד ןענייז ןטייקכעלגעמ
 ,טלצרָאװעגנייא ךיז עקַאט ןוא ,טנדרָאעגנייא ךיז ,ןבילב

 עטשרע סָאד ךיז טפַאש ןטנַארגימע עקיזָאד יד ןופ עקַאט

 סָאד ,עיצַאזינַאגרָא-טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ַא ןופ לדנרעק

 ןטלַאה ךיז ןוואורּפ ענעמוקעג-יינ יד .1929 רָאי ןיא ןעוועג זיא

 ןעמוקעג זיא סע רעוװ .ערעדנַא יד ענייא ןפלעהסיורַא ,ןעמַאזוצ

 ןעק סָאװ ,ַאזַא רַאפ טנכערעג ןיוש ךיז טָאה רעירפ םישדח טימ

 עקַאט זיא ."םענירג; רעמ םעד ,ןרעשירפ םעד ןפלעה ףרַאד ןוא

 ןטשרע ןקיזָאד ןופ ןליצ יד ןוא טייקיטעט רעד ןופ רקיע רעד

 טפרַאדעג טָאה ןעמ .ענעמוקעג יד רַאפ ףליה יד ןעוועג ןייארַאפ

 ןבעג םיא :םענעמוקעג-יינ םעד ןעגנוזייוונָא עטשרע יד ןבעג

 ןלעטש ןענעק לָאז רע ,םיא ןפלעהסיורַא ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא

 טָאה ןייארַאפ רעד .ךיז ןענעדרָאנײא םייב טירט עטשרע יד

 טָאה סע .טריפעגכרוד טעברַא עקיטכיוו עקיזָאד יד ןַאד עקַאט
 -געטשרַאפסימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןיטור טלעפעג רעבָא

 רעד טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןשינעסײרמורַא עקַאט ןוא ןשינעד

 ךיוא ןופרעד טַאהעג :ןעגנומענרעטנוא טריפעגכרוד ןייארַאפ

 -ימיא יד ןפלָאהעג טפנוקנייא ןקיזָאד םעד ןופ ןוא הסנכה ןַא

 ,(ריזחהל אלש תנמ-לע עקַאט) תואוולה ייז ןבעגעג ןוא ןטנַארג

 .גנַאל ףיוא טשינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 -סױרַא ןַאד טָאה רערעדנַאװניא רעװָאכָאטסנעשט רעד

 -ַאגרָא רעד וצ סערעטניא ןכעלטפַאשלעזעג ןסיורג ַא ןזיוועג

 -עג ןייארַאפ רעד זיא -- ףליה יד טפרַאדעג רע טָאה .עיצַאזינ

 -סױרַא רע טָאה ,סיפ ענעגייא יד ףיוא ךיז טלעטשעג .טוג ןעוו

 טָאה עיטַאּפַא רעד וצ ןפלָאהעגוצ .טייקיטליגכיילג ןזיוועג

 -עג ןַאד טָאה סָאװ ,?ןטייהנדײשרַאפ-סגנוניימ , יד ךיוא רעכיז

 .רעוט יד ןשיווצ טשרעה

 רָאי ןיא טשרע .ןריטסיזקע וצ ףיוא טרעה ןייארַאפ רעד

 םעד ןבעלוצפיוא עוויטַאיציניא יד טיינַאב קירוצ טרעוװ ,4

 ,ןייארַאפ

 -ילָאּפ טעפרַאשרַאפ יד ןופ טייצ רעד ןיא סָאד זיא ןעוועג

 -ַאב ךיז טָאה סע ןעוו טייצ יד .ןליױּפ ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ עשיט

 ןופ ייס ,תופידר ןופ עילַאװכ ַא ןוא ,?עיצַאנַאס, יד טקיטסעפ

 טציילפרַאפ טָאה םזיטימעסיטנַא ןופ ייס ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ

 .ווָאכָאטסנעשט רַאפ ףליה ןופ טייקיטעט ןָא ךיז טבייה סע .ןליוּפ

 ףליה ןקיש רָאנ ,ענעמוקעג-יינ יד רַאפ ןליצ ןייק טשינ ןיוש

 עטמיטשַאב רַאפ רָאנ ,ףליה םתס טשינ ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 -ַאטסנעזעט/ ַא ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ןייארַאפ רעקיזָאד רעד .ןליצ

 עיצקַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא ,?טַאנַארטַאּפ רעווָאכ

 -עהעג ַא טַאהעג טָאה טייקיטעט עקיזָאד יד ."רפאמ, םעד ןופ

 -נוא ייר ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןַאד ןענייז סע .גנַאלקּפָא ןקיר

 -עג ןענייז סע ןוא ,גלָאפרעד םענייפ רָאג ַא טימ ,ןעגנומענרעט

 "טַאנָארטַאּפ, רעד סָאװ ,סעמוס עקידנטיײדַאב רָאג ןרָאװעג טלמַאז

 ,ןלױּפ ןייק טגרָאזַאב טָאה

 רָאג ַא קיטעט ןעוועג זיא ?טַאנָארטַאּפ , ןקיזָאד םעד םורַא

 ןילַא ךָאנ טנעמעלע ןַא סע זיא ןעוועג :עּפורג עטריצודער

 ,ןןעמוקסיוא רעוט יד טגעלפ סע .רעטעוועדנופעגנייא ןייק טשינ

 ןענַאמ ,רעזייה יד רעביא ןײגמורַא ,טעברַא גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ

 ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לָאצּפָא-סדילגטימ ןכעלשדוח םעד

 : ,סעזעּפ עטלייצעג

 רָאי ןיא .טרעיודעג טייקיטעט עקיזָאד יד טָאה רָאי רָאּפ ַא

 -נעגרַא ןייק .עזַאפ רעיינ ַא ןיא ןיײרַא ןייארַאפ רעד טייג 6

 ַא רעייז ,רעװָאטַאכלעב עּפורג ערעסערג ַא ןעמוקעגנָא זיא עניט

 ידכ ,טעטש עקידתונכש ייווצ יווװ ןוא ,טנעמעלע רעקידוורעיר

 ,טייקיטעט עמַאזניימעג יד ןליפוצסיוא תוחוכ עמַאזניימעג טימ

 -לעב יד טימ טקינייארַאפ ךיז ,רעװָאכָאטסנעשט יד ,רימ ןבָאה

 -נײרַא עקַאט גנוצלעמשפיונוצ עקיזָאד יד טָאה סע .רעוװָאטַאכ

 עקַאט ןענייז סע :;ןייארַאפ םעד ןיא גנובעלפיוא ןַא טכַארבעג

 עטצענערגַאב יד ןיא ,ןגלָאפרעד עטוג רָאג ןרָאװעג טכיירגרעד

 .טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןליצ-ספליה

 -עגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה טײקמַאזניימעג עקיזָאד יד

 רשפא ?סָאװ בילוצ סייו רעוו .טייצ רָאי ַא רָאנ -- ןטלַאה

 ,ןדנוברַאפ רעמ ךיז ןשיווצ ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,םעד בילוצ

 -גניימעג םעד ךָאנ .ןייארַאפ ַא טימ ןריפוצנָא ןיילַא חוכב ןעוועג

 ייז ;ךיז רַאפ תבש טכַאמעג רעװָאטַאכלעב יד ןבָאה רָאי ןעמַאז
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 -ײמעגלַא רעד .םענעגייא ןַא ןפַאשעג ,ןייארַאפ ןופ סױרַא ןענייז

 ,ןלַאפעצ רעדיוו ךיז זיא ןייארַאפ רענ

 -רעה סרעלטיה ןופ טייצ ערעטצניפ יד ,ןרָאי-המחלמ יד

 רעד ךרוד ,ןלױּפ ןופ עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ יד ןוא ,טפַאש

 רעזדנוא ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג רימ ןענייז ,עיטסעב רעניורב

 ןוא ןענייּפ יד ןגעוו תועידי ןעמוקנָא ןגעלפ סע .טָאטשמיײה

 -עג טשינרָאג טָאה ןעמ .ערָאלק ןייק טשינ סעּפע רָאנ ,ןתוירזכא

 ןבָאה רעדנעל עיירפ יד ןעוו ,1943 רָאי ןיא טשרע .ןָאט טנעק

 ןטכירַאב עשיטנעטיוא ןוא ערעיונעג ןעמוקַאב וצ ןבױהעגנָא

 -רעד ,רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא ,ןעײרַאברַאב עשיצַאנ יד ןופ

 טקעוװרעד סע ,ווָאכָאטסנעשט ןברוח םעד ןופ ףיוא ךיז רימ ןסיוו

 -נגעק ייר ַא טקיטייזַאב ןרעו סע ;ףליה רַאפ ליפעג רעד ךיז

 -ָאכָאטסנעשט ןדעי רַאפ רָאלק טרעוו סע .ןלייטרוארָאפ עקיטייז

 ,דצה-ןמ ןייטש טשינ רָאט ןעמ סָאװ טייצ יד זיא טציא זַא ,רעוו

 ,?ןייארַאפ רעווָאכָאטסנעשט; רעד טריזינַאגרָאער טרעוו סע

 -ערעטניארַאפ-יינ יד ייס ןוא ןטסיױװיטקַא שקידרעירפ יד ייס

 ןרינידרָאָאק ןופ טייצ עקיטכיר יד זיא טציא זַא ,ןליפ עטריס

 -קע טייצ רעקיזָאד רעד ןופ עקַאט .ןייארַאפ ַא ןפַאש ןוא ךיז

 םעד םורַא טמענ רעכלעוו ,ןייארַאפ רעקיטנייה רעד טריטסיס

 ,סערייא סָאנעוב ןיא רעװָאכָאטסנעשט עלַא ןופ ןינב בור ןוא ןינמ

 .ךיז ןעניפעג רעװָאכָאטסנעשט עלַא טעמכ ואוו

 ,עיצקַא-ספליה רעטיירב ַא טימ עקַאט רימ ןבָאה ןביוהעגנָא

 -ערג טימ טרעײטשַאב רעװָאכָאטסנעשט עלַא ךיז ןבָאה ךיילג

 רימ ,תמא .ןלָאצוצסיױא ףיוא רעוו ןמוזמ ןיא רעוו ,סעמוס ערעס

 .ןקיש וצ טלעג סָאד ןיהואוו סערדַא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה

 וצ ןוא ױזַא יו ,תועידי עקידרעטייו ףיוא טרַאװעג רימ ןבָאה

 יצ ןסיוורעד וצ ךיז ףיוא טרַאװעג .ןקיש וצ טלעג סָאד ןעמעוו

 ...ןקיש וצ ןעמעוו רַאפ ןַארַאפ זיא סע

 טייקכעלגעמ עטסנעלק יד טנפעעג ךיז טָאה סע יװ ךיילג

 טקישעג ןוא ,ףליה יד ןקישרעביא ןביוהעגנָא עקַאט רימ ןבָאה

 ןטייקכעלגעמ עלַא טצונעגסיוא ןוא טנַאה רעטיירב ַא טימ

 טימ ןדנוברַאפ ךיז טקעריד ןעוועג ךעלגעמ זיא סע ןעוו

 -עג 'טניָאשזד; םעד ךרוד ;ףליה טקישעג רימ ןבָאה ,ןלױּפ

 -עגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוװ .וװָאכָאטסנעשט ןייק טקעריד טקיש

 ןענעק ןלָאז הטילּפה תיראש יד זַא ,ןטייקכעלגעמ ןפַאש ןביוה

 -רַא ךרוד סעיציזָאּפ-ץנעטסיסקע עטרעטשעצ ערעייז ןעיובפיוא

 זיא סע זַא ,תועידי ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןוא סעקוואוצַאלּפ-סטעב

 ,לַאירעטַאמ ןוא ןענישַאמ ןיא --- ףליה וצ טייקכעלגעמ ַא ןַארַאפ

 -ץּפָאָאק-רעטסוש ןשידיי םעד ןלעטשפיוא ןפלָאהעג רימ ןבָאה

 .ווָאכָאטסנעשט ןיא ?עניטנעגרַא; ןסייה טלָאזעג טָאה סָאװ ,וויטַאר

 זדנוא ןופ זיא -- ןיצידעמ ןיא ,ןכַאז ןיא ,טלעג ןיא ףליה

 ,ןלױוּפ ןייק ייס ,רעװָאכָאטסנעשט רעדירב ערעזדנוא וצ ןעגנַאגעג

 ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ) ןעדעוװש ןייק עטלגָאװרַאפ יד וצ ייס

 וצ ייס ,(ןקירבַאפ-טיוט עשיצַאנ יד ןופ דנַאל ןקיזָאד ןיא

 -עג טלגָאװרַאפ ?סודָאזקע, ףיש רעד טימ ןענייז סָאװ ,םיטילּפ

 ,ןרעּפיצ ןייק ןרָאװ

 רעזדנוא זַא ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 טצענערגַאב רָאנ ךיז טָאה ןיײארַאפ-טײלסדנַאל רעװַָאכָאטסנעשט

 ןעגנַאגעג םָארטש-ספליה רעד זיא רעכיז .ףליה-טרָאּפסקע וצ

 עטעװעטַארעגּפָא ,עטװאורּפעג-רעווש יד רַאפ ץלַא רַאפ רעירפ

 ערעזדנוא ןסעגרַאפ טינ ןבָאה רימ רעבָא ,רעטסעווש ןוא רעדירב

 רימ .ןַארַאפ ןענייז ןוא ןעוועג ןענייז עכלעזַא ןוא .ןטיונ עקיטרָא

 סע זַא ןסיוו ןעמ לָאז רעבָא ,ךעלריפסיוא ןדער טינ ָאד ןלעוו

 ,עקיטרָא ערעזדנוא ןשיווצ ךיוא ןלַאפ ליפ רעייז ןעוועג ןענייז
 ןוא .ףליה עקידתושממ ןוא עכיג ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ןפלָאהעג עקַאט ייז טָאה ןייארַאפ רעד

 ךיוא טייג םידיחי רַאפ ףליה עלעירעטַאמ יד ןיא רעבָא

 -ניא רַאפ ףליה יד ןייארַאפ םעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןיײרַא

 -לוק יד ייס ,עשיּפָארטנַאליפ יד ייס -- בושי ןופ סעיצוטיטס
 ןענייז ןייארַאפ ןופ טעשזדוב םעד ןיא סעיצוטיטסניא-רוט
 -רוטלוק ןוא -ףליה עשידיי יד רַאפ סעמוס עקידנטיײדַאב ןַארַאפ
 .בושי רעניטנעגרַא ןגיה רעזדנוא ןופ ןטלַאטשטנַא

 ,לארשי תנידמ רַאפ ףליה יד זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא
 עכעלרעי יד ןיא .לארשי תנידמ ןגעוו רימ ןעקנעדעג קידנעטש
 גנולמַאז ַא טריפעגכרוד טרעוו "תואמצעה םוי; ןופ ןעגנורעייפ
 טימ .לארשיל תמיק-ןרק םעד רַאפ טייג ןופרעד טפלעה ַא ןוא
 -נירד-ךיגא ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ןעוו ,קירוצ טייצ ַא
 ץוחַא ,ןייארַאפ רעד טָאה ,לארשי תנידמ רַאפ "ןייּפמַאק רעדנעג
 ןופ דיחי רעדעי סָאװ ץוחַא ,ףליה עליבַאטס עקידנעטש יד
 ןַא ךיוא ןפַאשעג ,ןדנָאפ עשיטסינויצ יד רַאפ טלָאצ ןייארַאפ
 .סעזעּפ רעניטנעגרַא 8,000 ןופ עמוס ערטסקע

 עטכישעג יד זיא ןברוח ןכָאנ ןופ טייצ רעד טימ ןדנוברַאפ
 זדנוא וצ זיא סע .ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ המישר רעד טימ
 ,ןייארַאפ-ץוש-ןטנַארגימיא ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ,ןעמוקעג
 -ָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי עטעװעטַארעג רעטנזיוט ןופ המישר ַא
 -נעשט ןענייז סָאד זַא ,טניימעג תליחת ןבָאה רימ .רעגַאל רעוו
 .עטסיל יד ןעמונעג רימ ןבָאה דיירפ טימ ןוא ןדיי רעװָאכָאטס
 רעטנזיוט ליפ עקיזָאד יד זַא ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע
 ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג עקַאט ןענייז ןדיי
 ןדיי ןענייז סָאד רעבָא ."גַאסַאה; רעגַאל ןשיצַאנ ןקיטרָאד םעד
 יז ןופ ךס ַא ןוא ,ןלױּפ ןיא טעטש ערעדנַא ןופ ןעמַאטש סָאװ
 זיא עטסיל רעד וצ סערעטניא רעד .ןליוּפ ץוחמ ןופ וליפַא
 "רעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטרעדנוה .רעסיורג רָאג ַא ןעוועג
 ןדיי עטעװעטַארעג ןופ סעטסיל ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,טסואוו
 -מעזקע ןייא רָאנ טַאהעג טָאה ןייארַאפ-ץוש ןטנַארגימיא רעד
 ךיז ףיוא ןעמונעג ןַאד ןבָאה ,רעװָאכָאטסנעשט יד ,רימ .רַאילּפ
 ,סעיּפָאק לָאצ ערעסערג ַא טקיטרעפעגסיוא ןבָאה ןוא טכילפ יד

 רעטנזיוט .ןייארַאפ רעזדנוא ןיא טגיילעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ

 .םיבורק ערעייז טכוזעג ןוא טרעגַאלַאב ןייארַאפ םעד ןבָאה שממ

 יד ןכוז ןעמוקעג ןעמ זיא סעיצַאזינַאגרָא-טײלסדנַאל עלַא ןופ

 עצנַאג ַא ןענעכייצרַאפ וצ עקַאט ןבָאה רימ ןוא ערעייז עטנעָאנ

 עטכוזעג יד ןענופעגּפָא ךיז ןבָאה םעד קנַאדַא סָאװ ,ןטקַאפ ייר

 ,םיבורק

 -רַאפ זיא סָאװ ,וויטַאיציניא ןַא ךָאנ ןענָאמרעד ךיוא רימָאל

 רימ ןבָאה ןברוח ןכָאנ ךיילג .ןברוח לטיּפַאק םעד טימ ןדנוב

 -ַאמ עירעס ַא ןעמוקַאב ,רענערב רעביל ,ריע-ןב רעזדנוא ןופ

 -געשט ןופ ןטנעמוקָאד ןוא רעדליב עשיפַארגָאטָאפ ,ןלַאירעט

 טכַארטעג ןבָאה רימ .עיצַאּפוקֶא רעד תעב ןוא רַאפ ווָאכָאטס

 וצ סָאד טיירג קידנעייז ןיוש .טעברַא עקיזָאד יד ןבעגוצסיורַא
 יד ןופ גַאלרַאפ, רעגיה רעד זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ןָאט

 ,ַאגַאװ המלש ןופ ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא וצ טיירג "ןדיי עשיליױוּפ

 רימ ןבָאה רעכיב ייווצ ןבעגסױרַא .ווָאכָאטסנעשט ןברוח ןגעוו

 זיא ַאגַאװ ןופ ךוב סָאד תויה .ןעמענרעטנוא טנעקעג טינ ךיז

 ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיז רימ ןבָאה ,טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש

 -עג גַאלרַאפ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ?ןדיי עשיליוּפ יד ןופ גַאלרַאפ;

 .ךוב סַאגַאװ המלש ןבעגסױרַא ןפלָאה
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 ןייארַאפ רעזדנוא ןופ ןטעברַא עקידנעטש עליבַאטס יד ןיא
 ערעזדנוא ךָאנ טקַא-רוכזי רעכעלרעי-רָאי רעד ןײרַא ךיוא טייג
 ,םישודק

 -ָאד םעד קיליײה ּפָא רימ ןטיה ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא
 א"י ןופ עטַאד-ןברוח רעד ףיוא ךיז ןריטנעירָא רימ .גָאט ןקיז

 א

 : | יקסװָאקסַאל .ד

 עלרעי:רָאי .רוּפיכ םוי ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ,טסייה סָאד ,ירשת

 ןוא החּפשמ רעװָאכָאטסנעשט עגיה יד ףיונוצ ךייז טלמַאז

 .םירוהטו םישודק ערעזדנוא רימ ןענָאמרעד רוביצב

 טניפעג סָאװ ,ןדיי ןָאילימ סקעז יד רַאפ טנעמונָאמ ןפיוא

 -עּפס ַא ךיוא ךיז טניפעג ,םלוע-תיב ןשידיי ןגיה ןפיוא ךיז

 ניטנעטגרא ןיא טיילסדנַאל רעוװָאכָאמסנעשט יד ןופ רעריפ יד ן

 טאטע

 שטיװָאריאמ .ע |
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 6000 א עא אהה אה עא עא ע עא א עא עא עא עט טעעע

 ,םישודק רעװַאכָאטסנעשט ערעזדנוא רַאפ קַאלּפ"זנָארב רעלעיצ

 רעד יו טלעטשעג טרעוװ סָאװ ,קַאלּפ ַא רימ ןבָאה הזל ץוח

 .םישודק ערעזדנוא רַאפ עינָאמערעצ-רוכזי רעזדנוא תעב "דומע;

 ןופ גָאט רעד ךיוא זיא גנומענרעטנוא עכעלרעי-רָאי ַא יו
 סע ןעו ,שדוח םעד ןיא .לארשי תנידמ ןופ גנורילבַאטע רעד
 ןארַאפ רעזדנוא ןייא טנדרָא ,עטַאד עקיזָאד יד טרעייפעג טרעוו
 -םוי םעד טעמדיוװעג טנוװָא-בוט-םוי ןכעלרעייפ ןלעיצעּפס ַא

 עקַאט ךיז ןעמ זיא ןעגנוצַאשּפָא ןוא סעדער רעסיוא .תואמצעה
 ,ןידכ חמשמ

 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא טנייה זיא ןייארַאפ רעזדנוא

 -עגסיוא ןבָאה רימ ;ןטייקנסירעצ ענעדיישרַאפ יד ןטימעגסיוא

 וצ ןרעהעג סע .טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא ןעגנוטלַאּפש יד ןטימ

 ששיאעדיא רעייז ןופ קיגנעהּפָאמוא רעוװָאכָאטסנעשט עלַא םיא

 םענופ ןמיס רעטשרע רעד .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ רעדָא

 -עלַא רעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד ּפָא ןטיה רימ זַא ,זיא ןייארַאפ

 זיא סע ןעוו ץלַא ןעוט רימ ןוא וװוָאכָאטסנעשט טָאטשמיײה סנעמ

 .םהש םוקמ לכב ענעגייַא יד ןפלעה וצ קיטיונ רָאנ

 120 זיב גָאט ןקיטנייה םייב ןייארַאפ םוצ ןרעהעג סע

 ןענייז עטלייצעג רָאנ .תושפנ 500 ךרעב טניימ סע סָאװ ,תוחּפשמ

 -ַאטסנעשט טָאטש רעד ןופ עקידתונכש ,ךעלטעטש עטנעָאנ ןופ

 ,ווָאכ

 סָאװ ,רעװָאכָאטסנעשט ךיז ןעניפעג ןייארַאפ םעד ץוחמ

 בילוצ סָאװ עכלעזַא .טקַאטנָאק םעד ןריולרַאפ גנַאל ןיוש ןבָאה

 טינ ייז ןענעק ,תוביס עקידהחּפשמ ןייר טפָא ,ענעדיישרַאפ

 -ץעגּפָא עקיזָאד יד ךיוא .טפַאשלעזעג םוש ןייק וצ ללכב ןרעהעג

 -ענרעטנוא ערעסערג ערעזדנוא ףיוא ןעמ טפערט עטדמערפ

 -עּפַא עקיזָאד יד וצ ךיוא .ןטקַא-רוכזי יד ףיוא תישאר ,ןעגנומ

 טזייוו ייז ןופ רענייא טינ ןוא סעיצקַא ערעטיירב תעב רימ ןריל

 -עגרעביא םעד וצ טייקנדנובעגוצ ןייז סױרַא טלָאמעד עקַאט

 ,ללכ רעװָאכָאטסנעשט םענעבילב

 יד טלייױועגסיוא טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-לַאװ עטצעל יד

 ןט1 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןייארַאפ רעזדנוא ןופ גנוטלַאוװרַאפ

 -עגסיוא ןַאד ןענייז גנוטלַאוװרַאפ רעד ןיא .1957 ,רעבָאטקָא

 : ןרָאװעג טלייוו

 ,רעציזרָאפ --- שטיוװָאבוקַאי לארשי

 ,רעציזרָאפ-עציוו -- שטיוװָארעיײמ שַאילע

 ,רַאטערקעס -- שטיווָארעײמ יכדרמ

 ,רַאטערקעס.טָארּפ -- רעשיפ השמ

 ,רעריסַאק -- גרעבנעזָאר ןָאעל
 ,רעריסַאקדָארּפ -- רעטסלַאג ןימינב

 -נייוו השמ ,יקסוװוָאקסַאל דוד :רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ

 ,רענװַאלּפ םולש ,רענרעק םהרבא .,םַאדרעטסמַא לאוי ,ץלָאה

 .שטיװָאבוקַאי ,ל בקעי ןוא יקסװַאלצָארוו דוד ,טיליש קחצי

 טימ זיא ,רָאטנַאק השמ ,עטלייורעדסיוא יד ןופ רענייא

 .לארשי תנידמ ןייק ןעוועג הלוע קירוצ םישדח עכעלטע

+ 5  + 

 -ייצרַאפ וצ רימ ןבָאה ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ ךשמ ןיא
 -- זדנוא ןשיווצ עטסעב יד ןופ םענייא ןופ טסולרַאפ םעד ןענעכ
 ןדנירג סָאד טרעהעג וויטקַא ןייז וצ -- ץעטשריוו םולש זיא סָאד
 -סױרַא ןעייר ערעזדנוא ןופ זיא רע .ןייארַאפ רעזדנוא ןריפנָא ןוא
 םויה-דע רעבָא ,1948 ,רעבמעטּפעס ןט2 םעד ןרָאװעג ןסירעג
 טימ רעװָאכָאטסנעשט עלַא םיא ןענָאמרעד ןוא ןעקנעדעג
 .דובכה-תארי

 ךיירקנַארפ ןיא רעווַאכַָאטסנעש ט

 יקסווַאלצָארוװ דוד

 ןוא ןוָאכָאטסנעשט ,טפַאשלעזעג רעד ןופ טײקיטעט יד

 זירַאפ יא "טנגעגמוא

 זדנוא ןלייטוצ ןרַאפ ,רַאבקנַאד רעייז ךייא ןענייז רימ

 ."וװָאכָאטסנעשט, ךוב םעד ןיא ןטָארטרַאפ ןייז וצ דובכ םעד
 טכירַאב ןצרוק ַא ןבעגּפָא טייהנגעלעג רעד ייב עקַאט ןליוו רימ
 ןוא ,זירַאּפ ןיא ,טפַאשנַאמסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט רעזדנוא ןופ
 ךָאנ ךיילג ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סָאװ ערעזדנוא טייקיטעט יד

 ,המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד

 -ןבעל יד רימ ןעוו ,1944 רָאי ןופ געט עטצעל יד ןיא

 טָאטש רעד ןיא ןעמוקוצקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,ענעבילבעג

 ןכעלקערש ןוא ןסיורג םעד טשרע ןעזרעד רימ ןבָאה ,זירַאּפ

 רימ .ןזָאלעג ךיז ךָאנ ןבָאה רעדרעמ-רעלטיה יד סָאװ ,ןברוח

 ןרעביא ךַאד ַא ןָא ,עטריניאור ,ענעכָארבעצ ןעוועג עלַא ןענייז

 יד ןעלמַאזוצפיונוצ ןביוהעגנָא ךיילג רימ ןבָאה ךָאד .ּפָאק

 -ַארעג סנייּפלע יד ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ךעלטשער

 טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטעוועט
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 רימ זַא ,טליפעג ןבָאה רימ .ךיירקנַארפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 ןואורּפ ןומ רימ .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז טשינ ןרָאט

 -עג ךיז ןבָאה זדנוא רַאפ .ענערָאװעג-בורח סָאד ןעיובפיוא

 ,ןבַאגפױא ערעווש רעייז טלעטש

 יד ןופ ,טײלסדנַאל עטעװעטַארעג לָאצ רעניילק רעד וצ

 יד ןופ טײלסדנַאל ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה ןרעגַאל טיוט

 -ירק םעד ןיא .ןליױּפ ןטיירפַאב ןופ ךיוא ןוא ,ןרעגַאל עשטייד

 ןבָאה ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ געט עטשרע ענעי ,טנעמָאמ ןשיט

 -לעזעג עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ, רעד ןפלָאהעג ךס ַא זדנוא

 -געמ יד טַאהעג רימ ןבָאה "דנַאברַאפ, םעד קנַאד ַא ,"ןטּפַאש

 "טנעגעגמוא ןוא ווָאכָאטסנעשט , טפַאשלעזעג רעד ןופ עוװיטוקעזקע יד
 זירַאּפ ןיא

 .םיטילּפ עקידנעמוקנָא יד ףליה עטשרע יד ןבעג וצ טייקכעל

 -נוא ענעדיישרַאפ ןענעדרָאוצנייא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז ןבָאה רימ .ןעגנומענרעט

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןוא קרָאי וינ ןופ טיילסדנַאל ערעזדנוא טימ

 -וינ יד .טײלסדנַאל םיטילּפ יד תבוטל ןָאט סעּפע ןלָאז ייז

 ךיילג ךיז ןבָאה טײלסדנַאל רעסעלעשזדנַא-סָאל ןוא רעקרָאי

 רעװָאכָאטסנעשט רענַאקירעמַא יד קנַאד ַא ןוא ,ןפורעגּפָא

 רַאפ ףליה יד ןרעטיירבסיוא טנעקעג רימ ןבָאה טײלסדנַאל

 רימָאל .זדנוא וצ טדנעוװעג ךיז ןבָאה סָאװ םיטילּפ ערעזדנוא

 ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא קנַאד רעזדנוא ןקירדסיוא עקַאט ָאד

 ,געט ענעי ןיא ,ףורּפָא ןעמערַאו רעייז ןלעו רימ .עקירעמַא

 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק
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 -עגנָא זיא ?טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטסנעשט, טפַאשלעזעג יד

 רימ .זירַאּפ ןיא סעיצוטיטסניא עשידיי עלַא טעמכ ןיא ןסָאלש

 ַא ןכוז ןוא ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא טימ טציא ךיז ןעמענרַאפ

 -יטנַא ןגעק ןפמעק רימ .ןפוא ןטסעב ןפיוא ןזייל וצ ייז געוו

 עכעלגעמרַאפ-טשינ ןפלעה רימ .םולש רַאפ ןוא םזיטימעס

 ןעניפעג ךיז טייצ-רעמוז ןענעק ןלָאז ייז זַא ,רעדניק עשידיי

 ,טפול רעשירפ רעד ףיוא ןעגנוניואוו-רעמוז ןיא ורּפָא ףיוא

 ןוא ןטנעמַאקידעמ ןקיש רימ ןוא ,טייל עטלַא ןפלעה רימ

 ןעמענ רימ .לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא רַאפ ףליה

 -נייא ךרוד .זירַאּפ ןיא ןטייקיטעט-רוטלוק עשידיי ןיא לײטנָא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו ןטַארעפער ענעדיישרַאפ ןענעדרָא

 -יירש עשידיי ךיוא ןפלעה רימ .טנוזעג ןגעוו ןטַארעפער ךיוא

 רעכיב יד ןטיײרּפשרַאפ ןוא קרעװ ערעייז ןבעגסיױרַא רעב

 -רַאפ ערעזדנוא עלַא ףיוא .רענעייל עשידיי עגיה ןשיװצ

 יד וצ ןוא טרָאװ ןשידיי םוצ תובישח רימ ןקעוו ןעגנולמַאז

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעפעש

 -עג יד קנַאד ַא רָאנ ךעלגעמ ןענייז ןטייקיטעט עלַא יד

 רעדילגטימ יד ,טפַאשלעזעג, רעזדנוא ןופ רעדילגטימ עיירט

 ךיוא ,ךיילגוצ .ןענייז ןוא ?טפַאשלעזעג; רעד ןציטש סָאװ

 ליוו ךיא ,ןײלַא טלעג טימ זיולב ּפָא טשינ ןעמוק ייז ,וויטקַא

 עיירטעג עקיזָאד יד ןופ ןעמענ רָאּפ ַא ןענעכערסיוא ָאד עקַאט

 תלוכיב ןעוועג טשינ רימ ןטלָאװ ייז ןָא סָאװ ,רעדילגטימ

 :ןענייז ייז ,ןטייקיטעט ענעדיישרַאפ ערעזדנוא טימ ןיײגוצנָא

 רעביירש רעד :;טנעדיזערּפ ןרע ,שטיוװָאדיװַאד .מ

 --- ,יקסװָאקזָאּפ ןָאעל ןוא יוועל ; טנעדיזערּפ ,תורוש יד ןופ

 ;רַאטערקעס לַארענעג -- ,ןַאמנייוו השמ ;ןטנעדיזעירּפ עציוו

 -דירפ רעזייל ןוא יקסמערק .א ;רעריסַאק --- ,יקציּפעשזק םעס

 ,יקסװַאלצָארװ רתסא ןוא ;רעדילגטימ עוויטוקעזקע -- ,ןַאמ

 זירַאּפ ןיא עימעדַאקַא-רוכזי א

 -- ,רענלעפסייוו עשזנַא ןוא ,רענרעגיל עקשזור ,םױבטלַא רתסא

 ."עיסימָאק-ןעיורפ רעלַאיצָאס; רעד ןופ

 -יטקַא רעמ ץלַא :ןענייז ןבַאגפיוא עטסטנעָאנ ערעזדנוא
 ןפלעה וצ ךַאו רעד ףיוא ןעייטש ,רעדילגטימ ערעזדנוא ןריזיוו

 ןוא ,לגנַארעג ןשירָאטסיה ןקיטציא ריא ןיא לארשי-תנידמ

 בושי ןשידיי ןצנַאג ןופ טייהנייא יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןבערטש

 | ,ךיירקנַארפ ןיא

 ,קרָאי-וינ ןיא ,ריא סָאװ ,"װָאכָאטסנעשט, ךוב סָאד לָאז

 ןקיטסעפרַאפ וצ רעמ ךָאנ רעייטשייב ַא ןייז --- ,סױרַא טיג

 עלַא ןיא טײלסדנַאל עלַא ןופ טעברַאנעמַאזצ עכעלרעדירב יד

 םעדָאפ ןקיטסייג םעד ןעניּפש וצ רעטייוו ידכב ,ןלייט-טלעוו

 עכלעו טימ סעיצידַארט ענייש יד ןוא ןבעל רעזדנוא ןופ

 רעד ןיא טסואוַאב זיא װָאכָאטסנעשט טָאטש-םייה רעזדנוא

 ,טלעוו רעשידיי
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 דנַאלרוק ביל ר"ד

 ווָאכָאטסנעשט ןופ ןדיג טפאשלעזעג רעד ןופ טײקיטעט יד

 זיִרַאפ ץא "טנגעגמוא ןוא

 ךוב םעד ןיא זַא ,ןיימ ךיא

 ךיא ףרַאד ?וָאכָאטסנעשט;

 ץנעטסיזקע יד ןרעוו טנָאמרעד

 ,ןייארַאפ םעיינ רעזדנוא ןופ

 ןענייז רימ זַא ,תמא זיא סע

 ךעלעקיו יד ןופ סױרַא םיוק

 טשינ ךיז ןענעק רימ זַא ןוא

 -רעד ענשזַאװ ןייק טימ ןסיורג

 טשינ רעבָא רָאט'מ .ןעגנוכיירג

 יַא ,טקַאפ םעד ןצַאשרעטנוא
 סָאד ןרָאװעג טעוװעטַארעג זיא ןייארַאפ םעיינ םעד קנַאד ַא

 סע טָאה טציא זיב .זיִרַאפ ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ םיִּּפ

 ,סעקעסוועי ןענייז טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עלַא זַא ,ןסייהעג

 יײרטעג טניד רעכלעוו ,ןייארַאפ ןקיצנייא םוצ ןרעהעג ייז ןוא

 ,סעיצולָאזער ןויצ-יטנַא ןָא טמענ עכלעוו ,עיצקעסוועי רעד

 תבוטל עיצקַא םוש ןייק ןיא טשינ ךיז טקילײטַאב עכלעוו

 עשיטסינומָאקדָארּפ עלַא רעטנוא טביירש עכלעוו ,לארשי

 -ַאמ עשיטסינומָאק עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב ,סעיצַאמַאלקָארּפ

 -עג ןוא ןעמוקעג רימ ןענייז .רעטייוו יױזַא ןוא ,סעקיירעכ

 ,טקַאפ רעד .טײלסדנַאל ערעזדנוא ןופ דובכ םעד טעװעטַאר

 תוחפשמ ענעבירשעגנייא קיצעביז רעטציא ןלייצ רימ סָאװ

 קיטיינ יו ,זייוַאב רעטסעב רעד זיא רעדילגטימ עוויטקַא ןוא

 -טַאלּפ ןייק טשינ ןבָאה רימ .ןייארַאפ רעזדזנוא ןעוועג זיא סע

 ןענייז רימ :;ןדיי עיירפ סלַא ךיז ןטכַארטַאב רימ .,עמרָאפ

 ,ץרַאה שידיי רעזדנוא ןוא ןסיוועג יירפ רעזדנוא טיול קיטעט

 ןייק טשינ ןעמענ רימ .שידיײדוויטיזָאּפ זיא סָאװ ץלַא קידנציטש

 רַאפ טלעג טקישעג ןבָאה רימ ביוא .םענייק ןופ ןלעפַאב

 סע זיא ,לארשי ןיא טײלסדנַאל ענעמוקעג-שירפ ערעזדנוא

 סנטצעל ןבָאה רימ ביוא .סעיטַאּפמיס עשיטסינויצ בילוצ טשינ

 סרעזדנוא ןופ ףור ןפיוא לארשי ןייק ןעניצידעמ טקישעג

 זיא ,דניק ןייז ןעוװעטַאר וצ ידכ .ןַאמסדנַאל ןטלפייווצרַאפ ַא

 ..םזינויצ בילוצ טשינ ךיוא סע

 ךיז יירטעג ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,טײלסדנַאל ערעזדנוא
 ןַא רעטציא ןבָאה ,ןליפעג עשידיי-לַאנָאיצַאנ ערעייז ,ןיילַא

 זיב .ץרַאה שידיי ןפָא ןַא ןוא ,םייה ַא רעטציא ןבָאה ,סערדַא

 גנוטלַאװרַאפ עצנַאג יד לייוו ,טַאהעג טשינ סע ייז ןבָאה טציא

 -עג ַא רעדָא ,עשיקעסוועי ַא זיא ןייארַאפ ןקידרעירפ םעד ןופ

 ערעייז ןופ ןַאּפש ןיא יירטעג טייג ןוא ,השעמ רעד ןיא עטּפַאכ

 .סרעבעג-לעפַאב עשיטסינומָאק

 עכעלטפַאשלעזעג-ךייר ַא ןריפ רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -ןַאמסדנַאל עלַא סע ןעוט סע יו ױזַא ,טרָא ןפיוא טייקיטעט

 .סיטיײסָאס, ָאד ייז טפור ןעמ יװ רעדָא ,ןטפַאש

 טכירַאב ןעױנעג ַא טעג ןױש ןפרַאד רימ יצ טשינ סיױו ךיא

 ןעגנַאגעג זיא ךוב רעייא ןעוו ,לייוו .טייקיטעט רעזדנוא ןופ

 ,ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג טשרע רימ ןענייז ןיירַא קורד ןיא

 .טריפעגכרוד טשינ ךָאנ רימ ןבָאה טעטיוויטקַא עסיורג ןייק ןוא

 -םירוּפ, םעד ,*טנוװָא-ןַאבַאלַאב , םעד ןענָאמרעד רעבָא ליוו ךיא

 ךיוא ןבָאה רימ .ןעמליפ טימ ?טנווָא-לארשי, ןוא ,?טנווָא

 ענעמוקעג יינ ערעזדנוא רַאפ טלעג עמוס ערעסערג ַא ןבעגעג

 טסייה סָאד ,טנכיצעג ןבָאה רימ ;לארשי ןיא טײלסדנַאל

 רימ .סדנַאב-לארשי רַאלָאד 10:000 ,רעדילגטימ ערעזדנוא

 ןענָאמרעד רימָאל ,טנװָא-רוכזי ןטנַאזָאּפמיא ןַא ךיוא ןטיירג

 װָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי, טפאשלצזעג רעד ןופ עוויטוקעזקע

 זירַאּפ ןיא "טנגעגמוא ןוא

 -ץעציװ) .ש אצינשזָאװ ,.י רענזייא ; סקניל וצ סטכער ןופ ,ןציז סע

 ,(רַאטערקעס) .ל ןַאמגרעב ,(רעציזרָאפ) דנאלרוק ,ל ר"ד ,(רעציזרָאפ

 (רעריסאק) .מ .י קילגנוא ,.י גרעבצלאז

 ָארדנַאסקעלא ,.ה רענײאטַאג : סקניל וצ סטכער ןופ ,ןעייטש סע

 ,יד שטיװָאקילשרעה ,.ד ןיגיעש ר"ד ,.י .י ,ןאמרעביל ,.מ שטיוװ

 ,מ שטיװַאקלָאװ

 --- ןַאמטרַא .ב :ןענייז ייז ,רעדילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ערעזדנוא

 אצינשזָאװ .ש ,רעציזרָאפ --- דנַאלרוק .ל ר"ד ,רעציזרָאפ ןרע

 --- קילגנוא .י ,רַאטערקעס -- ןַאמגרעב .ל ,רעציזרָאפ-עציװ ---

 ,גרעבצלַאז .י ,רעניײאטָאג .ה ,שטיווװָאקילשרעה .ד ןוא ,רעריסַאק

 .שטיװָארדנַאסקעלַא ,רענזייא .י ,ןַאמרעביל ;י

 זַא ,טקַאפ םעד דיירפ סיורג טימ ןענעכייצרַאפ ליוו ךיא

 ערעייא ןופ ץיזַאב ןיא ןיוש ןענייז ערעזדנוא טײלסדנַאל-לארשי

 ןכָאװ יירד ַא טימ ,ייז ןופ ווירב ןטצעל םעניא .רַאלָאד 0

 -ַאב ןבָאה ייז סָאװ ,רַאלַאד 200 ןגעוו זיולב ייז ןדער קירוצ

 ןבָאה םישדח עטצעל יד זַא ,רימ ןגָאז ייז .טיָארטעד ןופ ןעמוק

 וצ תוריל 2,000 ןופ תואוולה ןוא עציטש טלייטעגסיוא ייז

 ערעוװש ןיא ךָאנ ךיז ןקיטיונ ייז .טײלסדנַאל ענעמוקעג-שירפ

 יו רימ טשינ טקישעג לייורעד ייז ןבָאה רימ .רעטנזיוט

 .רעמ ךס ַא רימ ןקיש סנַאקַאוװ ךָאנ דלַאב רעבָא ,תוריל 0

 ןופ ןסָאנעג ןבָאה סָאװ יד ןופ ןעמענ יד ךיוא ןבָאה רימ ,ָאי

 ,האוולה ןוא עציטש רעייז
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 ןופ ןדיי, םפַאשלעזענ רעד ןופ ננורעלקרעד
 ןירַאּפ ןיא "םננענמוא ןוא ווָאכָאמסנעשמ

 טפַאש סע סָאװ ,ןדָאש ןסיורג םעד ןקריוואוצנגעק ידכ

 עקידנריטסיזקע יד ,טײלסדנַאל ערעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד

 רעגיה רעד ןופ לייט ַא זיא ָאװ ,יטייסָאס רעוװָאכָאטסנעשט

 ןוא װָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי עּפורג ַא טָאה -- עיצקעסוועי

 ליצ רעד .דנַאברַאפ םעיינ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טנגעגמוא

 -סדנַאל ערעזדנוא ןופ טפַאשרעייטשרָאפ ַא ןדליב וצ זיא ןענייז

 -רַאפ לָאז סָאװ ,דיי ןעמָאנ םעד קידריוװ ןגָארט לָאז סָאװ ,טייל

 ןשידיי ןופ ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ עטסרַאטנעמעלע יד ןקידייט

 -רַאפ וצ זיא דנַאברַאפ םעיינ רעזדנוא ןופ ליצ רעד ,קלָאפ

 ,םענייא ןדעי ןעיצוצ ןוא טײלסדנַאל ערעזדנוא עלַא ןקינייא

 -ןיב יד ןופ טסיײג רעשיטכענק רעד דמערפ זיא סע ןעמעוו

 םיא ןופ ּפָא ךיז ןעלקָאש ןוא ענייז *רעייטשרָאפ, עקיטציא

 ,לקע טימ

 ןופ שארב טעטימָאק-סגנודנירג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 -קעלַא ,רענזייא רעדורב ,קילגנוא : רעדילגטימ עקידנגלָאפ יד

 סקַאמ ,שטיוװָאקילשרעה ,רעניײאנָאג ,ןַאמגרעב ,שטיוװָארדנַאס

 ,דנַאלרוק ר"ד ןוא אצינשזָאװ ,שטיװָאקלָאװ דוד ,שטיווָאקלָאװ

 -רַאפ ענײמעגלַא ןַא ןרעוו ןפורעג טעוװ געט עטסטנעָאנ יד

 -גָארּפ רעיונעג ַא ןרעו טעברַאעגסױא טעוװ סע יוװ ,גנולמַאז

 -נעשט ןופ טײלסדנַאל בור רעד זַא ,ןענעכער וצ זיא סע .םַאר

 ,ץיּפעשזק ,וָאטסמַא ,קצובָאלק יו ,טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטס

 ןופ ןעייר יד ןיא ןסילשנָא ךיז ןלעװ ערעדנַא ןוא עקשַארּפ

 רעטרע:םייה ערעזדנוא ןופ בור םוצ דנַאברַאפ םעיינ םעד

 | ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ביול םוצ ןוא

 םעטימָאק רעד



 ייד

 יעקב 2 0,143

 ןענייז סָאװ ,יד ןופ קניירנָא טעד
 ר רעגיבייא רעייז ןיא זוא ןופ קעווא

 אזא? היי, הע א א ;(עקנעא 4 ,םאוהאאלאהלאל קאט תאלאפא יי

 = ,נענאאמעזאזעיאלטי קא
 0626 אר

  ןצ גימייא ! יש

 ץרַאװש האל

 םייב
 ןַאמ ןיימ)

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןגרָאמירפ רעד

 ןיא יו ױזַא ץלַא .שינעלייא ןיא טעמכ

 -וסניא םעד ןצירּפשנײיא :;לָאטיּפש ַא

 ,טעב ןבעל קיטשירפ ןעגנערב ןוא ,ןיל

 -גײלעצ ַא ןענַאטשעג זיא סע ואוו

 .ןסעגעג ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,לשיט

 -ירפ םענעי ןיא זיא ןסיורד ןיא

 רעיורג ,רעטכידעג ַא ןעגנַאהעג ןגרָאמ

 ,לטַאיס טָאטש יד טקעדעגוצ ןוא לּפענ

 טוג ןעוועג זיא בייל םייח .םורַא טייוו

 טגיילעגפיוא ןָאט וצ טעב ןופ ןענַאטשעגפיוא ןסע ןכָאנ זיא ןֹוא

 ןעוועג זיא ןביירש .שיט-ביירש םוצ ןצעז ךיז ןוא טעברַא לסיבַא

 !ןבעל ןייז

 ,האל, --

 ןָאטעג גָאז ַא רימ בייל םייח טָאה --- ,רָאטס םעד

 .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ."ןיוש ייג ךיא ,טוג; ---

 ,רָאטס ןופ קירוצ ךיא םוק ,גָאטיײב ,רעגייזַא ףלעווצ םורַא

 ןענעפע וצ טייצ ןיוש .רעגיײזַא ןיינ זיא סע

 םיא בָאה ךיא .טכַאמ רע סָאװ ןָאט קוק ַא ףױרַא ףיול ךיא

 ,טַאמָארַא ןסיז ַא טימ טקעמש רעמיצ סָאד .שטנָאל טכַארבעג

 טלָאװ רע יו סיוא טקוק בייל םייח .ןסע ןופ ךיז טגָארט סָאװ

 -עג ,סיוא טזייו ,ךיז טָאה רע.ץירּפש ַא ןופ סױרַא סָאװ-רָאנ

 -םוי ַא וצ יװ ןָאטעגנָא ןוא ,טריזַארעגּפָא ןייר זיא רע .ןדָאב
 ןעזסיוא טלָאװעג דימת טָאה סָאװ ,םיא ןיא טעָאּפ רעד .בוט
 ,ןייש

 רע .ןסע ןטימ ץַאט יד לשיט ןפיוא קעװַא לעטש ךיא

 טנַאה רעד טימ טזייו רע -- ,שוק רימ טיג ,םורַא ךימ טמענ
 : שיט-ביירש ןייז ףיוא

 ? ןָאטעגפיוא העש רָאּפ יד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,האל ,טסעז ---

 .ענעבירשרַאפ ךעלטעלב עז ןוא שיט-ביירש ןפיוא קוק ךיא

 -עג ,סיוא טזייו רע טָאה ,רעדיל ץוח .ןבירשעג טָאה רע .ָאי

 רימ רע טיג טָא לייוו ,ךיוא רעכיב-טפעשעג יד ףיוא טעברַא
 ;גָאז ַא

 ןייק ,"ןעטנוַאקַאק ןייק ןעמענ ןפרַאד טשינ טסעװ ,האל --

 רעדייא -- ןקידיילרעד ץלַא ןיוש לעװ ןיײלַא ךיא ! רעטלַאהכוב

 ךיא ,ייט ןייק טשינ גנערב טנייה .ןענַאד ןופ ּפָא רָאפ ךיא

 רעד ףיוא ןעקנירט םוצ סמרַאװ סעּפע ןכַאמ ךיז ןיילַא לעװ

 .עטילּפ רעשירטקעלע

 ןטשרע ןפיוא ןרעמיצ עטשרעטנוא יד ןיא ּפָארַא ןיב ךיא

 ...רעטצנעפ = "=
 (קנעדנָא ןקיבייא ןיא -- ןבייל רוה

 -בכיל ַא .לּפענ ןסייוו-יורג םעד ןביוהעגפיוא טָאה ןוז יד .קָאטש

 יִד .יולב ןוא רעטיול זיא למיה רעד .גָאט רעקינוז ,רעקיט

 ,םורַא דנור ןכיוה יד ןיא ךיז ןעיצ ןציּפש-גרעב עסייוו-יינש

 ךיא ןיב טָא ןוא .סערעזָא עיולב יד ןיא ךיז ןעלגיּפש ןוא

 םענעפָא םייב טייטש בייל םייח .רעמיצ ןיא םיא ייב רעדיוו

 ןופ ןלַארטש עמערַאװ יד ךיז ןיא ןייא טּפַאז ןוא ,רעטצנעפ

 ןופ טייקכעלדנעמוא רעד ןיא טציא טקוק בייל !םייח .ןוז רעד

 רע טכַארט סָאװ; :ךיז גערפ ךיא .טנָאזירָאה ןטייוו םעד

 ןכָאנ ןבירשעג רע טָאה דיל ןייא טשינ 77? בייל םייח ,טציא

 רעטרעדנוה יד ןיא .,ןײלַא ךיז טימ טייקליטש ןיא ,ױזַא ןייטש

 ,רעדיל ענייז ךיז ןלייצ

 זיא בייל םייח .טיורב-טנוװָא טכַארבעג םיא בָאה ךיא
 שיט-ביירש רעד .טעברַא גָאט ןטשרע ןטימ ןדירפוצ קרַאטש

 ,קיאור ןיב ךיא, -- ,גנונעדרָא רעקידנעטשלופ ןיא ןיוש זיא

 -כרוד ץלַא לעװ ךיא, --- :רימ רע טגָאז --- *?ןדירפוצ ןוא ,האל
 ,האל ,טגרָאזעג טשינ ,טכַאמעג זיא ןַאלּפ ןיימ יוװ ױזַא ןריפ

 "!ןעז טסעוװו

 זיא סע זַא ,טייקרעכיז ליפ ױזַא טימ טדער בייל םייח

 טנרָאװעג ךימ טָאה סָאװ ,רָאטקָאד ןופ דייר יד ןביולג וצ רעווש

 ןעשעג ןעק סע ..."קַאש; ַא רַאפ טיירג ןייז לָאז ךיא זַא ,דוסב

 זיא ןבייל םייח ףיוא קוק ךיא ןעוו רעבָא ...טונימ רעדעי וצ

 ףיוא קידנקוק ...גנונרָאװ סרָאטקָאד םעד ןופ ןמיס ןייק ָאטשינ

 -- ,סרָאטקָאד םעד ,גָאזנָא ןרעטצניפ םעד ןופ ךיא בָאה םיא

 ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז טימ .,ןיילַא רע ...ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 םיא טייטש סָאװ ץלַא ןעמוקוצייב ,ןבעל םוצ ןליוו ןקרַאטש

 !ןביולג ןוא גננונפָאה ןבעגעג רימ טָאה ,געוו ןיא
 רעד ףיוא ןפיײטּפָא יז טעװ ,ןעטרעב ףױרַא רימ קיש; ---

 -רעד ןבָאה לע ךיא ןוא ,סרעדרָא-חסּפ עלַא ןישַאמ-ביירש

 *.טעברַא עקיטכיוו ַא טגידייל

 טגעלפ סָאװ ,סבייל םייח רעטכָאט עטסטלע יד זיא עטרעב

 .טפעשעג ןיא ןפלעהסיורַא םיא

 טָאה יז .רָאטס ןיא ןעמוקעגקירוצ עטרעב זיא ,טנוװָא ןיא

 רעד ךרוד סרעדרָא יד טקישעגקעװַא ןוא טקידיילרעד ץלַא
 ,טסָאּפ

 --- ?ייַאּפַאּפ טוט סָאװ; ---

 ?"רעמיצ ףָאלש ןיא

 סיוא טעז רע רעבָא ,קסעד םייב טעברַא רע !ןיינ ,ָאק --

 .טרעפטנעעג עטרעב רימ טָאה -- ."ךעליירפ ןוא רעטנומ רעייז

 ןיוש רע זיא; --- :יז ךיא גערפ
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 ךיא ןוא ,רָאטס םעד טכַאמרַאפ ךיא בָאה םורַא העש ַא ןיא
 ןבירטעג טנװָא םענעי ךימ טָאה סעּפע .םייהַא טלייאעג ךיז בָאה

 ץראווש בייל םייח

 ,טגָאזעג רימ טלָאװ ץרַאה סָאד יװ .זיוה ןיא ןייז וצ רעכיג סָאװ

 ןבענ ןייז וצ רעכיג סָאװ -- דייר עקידרעטנומ סעטרעב ץָארט

 ...ןבייל םייח

 םייח ןפָארטעג ךיא בָאה רעמיצ ףָאלש ןיא ןיײרַא ןיב'כ ןעוו

 זיא קילגמוא סָאד .םירוסי עסיורג ןיא טעב ןיא ןגיל ןבייל

 םייח ..טגָאזעגסיױרָאפ טָאה רָאטקַאד רעד יו טַארוקַא ,ןעשעג

 ,ןןשינעמעלק-ץרַאה ןוא ןקיטייו ןופ טעשטרָאקעג ךיז טָאה בייל

 ,רעטנומ ןוא טגיילעגפיוא טליפעג ךיז רע טָאה סָאװ-רָאנ ,טָא

 - ..טעב ןפיוא ןָאטעג לַאפ ַא רע זיא םעצולּפ ןוא

 ? בייל םייח ,רָאטקָאד םעד ןפור ךיא לָאז ---

 ןָא רימ טזייוו רע ןוא !ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש רע

 ןצעזרעדינַא ךיז לָאז ךיא ,לקנעב ַא ףיוא טנַאה רעד טימ

 ןַאמסקילג .וו רייד

 ןַאמ פיוק אבא

 לָאז רעצימע זַא ,טלָאװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה בייל םייח

 םיא טגיל ףלח רעד ןעוו ..םירוסי טָאה רע ןעוו ייברעד ןייז

 טסואוועג טשינ ןוא עזָאלפליה ַא ןסעזעג ןיב ךיא ..,זדלַאה ןפיוא

 ךיא ,ןפָאלעג ןעקנַאדעג עניימ ןענייז ּפָאק ןיא .ןָאט וצ סָאװ

 טלייצרעד טָאה רע סָאװ עלהשעמ םעד ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה

 -רַאפ ןסעזעג זיא דניק סָאד .וויטס ,לקינייא ןקירָאי ייווצ ןייז

 ןפיוא ןגיוא עניורב-ןיטשרוב ענייז טימ טקוקעג ןוא ,טמולח

 טדערעג טָאה בייל םייח ,רע ,תעב ,טכיל-תבש יד ףיוא ןוא ,ןדייז

 ...ןרָאי-רעדניק ענעגייא ענייז ןופ טלייצרעד ןוא

 טקיאורַאב בייל םייח יו עז'כ ןוא ,ןטונימ יד ךיז ןעיצ סע

 ךיא .ליטש ןוא קיאור טגיל רע .רעסעב לסיבַא טליפ ןוא ,ךיז

 ;ךיא טעב ןצרַאה ןיא ןוא ,טּפעשעגסיױא ןוא ןגָאלשרעד ןיב

 ?רשפא .טכַאנ עקיאור ַא ,ןבייל םייח ,;םיא ביג ,טָאג ,יוא

 ןליפ ןבייהנָא קירוצ רע טעװ ןּפָאלש טכַאנ ַא ךָאנ ,רשפא

 ..? רעסעב

 ןוא ,גָאטרַאפ טּפַאכעגפיױא ךיז ןוא ,ןפָאלשעגנייא ןיב ךיא

 -ביב ןיא ןעניפעג םיא בָאה ךיא .קידייל סנייז טעב סָאד ןעזעג

 ןָא ,לוטש ןכייוו םעד ןיא ןסעזעג זיא רע .רעמיצ-קעטָאיל

 טשינ טָאה טָאג !ןיינ ..טצכערקעג ףיט ןוא .,ךַאװש ,תוחוכ

 יד ,עקַאטַא ןַא ןגָארקעג רעדיוװ טָאה רע .הליפת ןיימ טרעהעג

 .ןעמוקעג טשינ ךיז וצ ןיוש זיא רע רעכלעוו ןופ ,ןיוש עטעל

 סױרַא ןעמ טקיש דלַאב .רָאטקָאד םעד ןפורעג בָאה ךיא

 םעד םיא שיװ ןוא ,ןבייל 'םייח ןבעל ץיז ךיא .סנַאלובמַא םעד

 :ליטש רימ טגָאז רע .ןרעטש ןופ סייווש

 ..סמערָא עניימ ןיא טלַאפ רע ןוא ..."ברַאטש ךיא ,האל, --

 ךיא רעדייא ךָאנ ,ןעמונעגוצ םיא טָאה סנַאלובמַא רעד

 ןעיורג םעד ןיא ,רעטעּפש ןטונימ .ןָאטוצנָא ךיז ןזיווַאב בָאה

 רערעטצניפ רעד טימ ןעגנולקעג ןָאפעלעט רעד טָאה ,ןעניגַאב

 .ןברָאטשעג זיא בייל םייח זַא ,הרושב

 ! ןברָאטשעג טשינ וטסיב רימ רַאפ --- ,בייל 'םייח ,בייל םייח

 םענעפָא םייב ןטמולחרַאפ ַא ןעז קידנעטש ךיד לע ךיא

 ..רעטצנעפ

 ה"ע
 (טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ ןכירטש עכעלטע)

 ןופ ןטקעּפסַא עלַא ןיא ,ןָאבַא ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא ןבעג וצ
 טנעקעג ןָאבַא בָאה ךיא םערָאװ .תוחוכ עניימ רעביא זיא ,ןבעל
 סָאד .עקירעמַא ןיא ךיז ןיפעג ךיא טניז טייצ רעד ןופ רָאנ
 טינשּפָא-טייצ רעצרוק רעד .קירוצ רָאי ןעצ טימ ,לכה-ךס טניימ
 ןגעוו קיטיײזלַא ןגָאװצסױרַא ךיז ידכ גונעג טינ ,יתעד יפל ,זיא
 ענייז ןופ עקינייא ןבעג טפרַאדעג ןטלָאװ גנוצַאשּפָא ַאזַא .םיא
 טימ טעברַאעגנעמַאזוצ ןוא ,טנָאקעג םיא ןבָאה סָאװ יד ,דניירפ
 ךיז לעװ זיא .טייצ ערעגנעל ַא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא םיא
 םעד ןאבא ןגעוו ןכירטש עכעלטע טימ ןצענערגַאב רַאפרעד
 .ןעזעג ןוא טנָאקעג םיא בָאה ךיא יװ ,ןַאמסדנַאל

 עיציניפעד יד ןענָאמרעד וצ ידכ זיא םעד טימ תוכייש ןיא
 עמרָאפ רענעמונעגנָא רעד טיול ."ןַאמסדנַאל, ףירגַאב םענופ
 טרעהעג סָאװ ,דיחי ַא טימ טריציפיטנעדיא ןַאמסדנַאל רעד זיא

 ץוחמ ךיז ןעניפעג עכלעוו ןוא ,ןשטנעמ עּפורג ערעסערג ַא וצ
 רעד זַא ,סע טניימ רעטרעװו ערעדנַא טימ .טָאטש-םייה רעייז
 ,םייה ןייז טזָאלרַאפ טָאה רע סָאװ טונימ רעד טימ ,דיחי רעקיזָאד
 טרָאניױאוו םעיינ ןיא ךיז ןעניפעג וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה
 רעד ךרוד זַא ,ךיוא טניימ סָאד .ריע-ינב ענעגייא ענייז ןשיווצ
 -סייג --- ןעגנודניברַאפ ענייז ןטלַאהעגנָא רעטייוו רע טָאה עּפירג
 ,טרָא-ןריובעג ןייז טימ ,עכעלטפַאשלעזעג ןוא עקיט

 .ןעגנודניברַאפ עקיזָאד יד דַאפ סָאמ ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע
 יז ,רעקרַאטש ןטייווצ ַא ייב ,רעזיול ןעוועג ייז ןענייז םענייא ייב
 יּפ לע .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טקירדעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה

 -סיוא םייה רעטלַא רעד טימ תוקזחמ עקיזָאד יד ךיז ןבָאה בור

 -ָאד רָאּפ ַא ןקישמייהַא ןיא --- ףליה רעלעירעטַאמ ןיא טקירדעג
 זיא סע ןוא ,ןעוועג ןבָאה טינ לָאז סָאד קיטכיוו יו !לסח ןוא רעל
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 רעבָא טָאה ,ןבעל םייב ענעבילבעג יד רַאפ קיטיונ רעטייוו ךָאנ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןטקעּפסַא עקידנכַאװשּפָא ןזיװַאב קיטקַארּפ יד

 ןטייקיטיונ רעדָא ,ןטייקכעלגעמ יד רָאנ יו ,רערעלק .טייקיטעט

 -יישרַאפ תמחמ ,טקידנעעג ךיז ןבָאה ףליה רעלעירעטַאמ ַא רַאפ

 ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ גנודניברַאפ יד ךיז טָאה ,ת:ביס ענעד

 ערעייז רַאפ דוסי רעד .טקידנערַאּפ ךיוא םייה רעטלַא רעייז טימ

 ןַאמפיוק אבא

 -ַאמ רעד סָאװ טונימ רעד טימ ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא תוקזחמ

 -דניברַאפ ַא יו ןקריוו וצ טרעהעגפיוא טָאה טקעּפסַא רעלעירעט

 ,רָאטקַאפ

 רעמ טבעלעג טָאה סָאװ ,ָאבַא .ןָאבַא טימ ןעוועג זיא ױזַא טינ

 רעשיזיפ ןייז וליפַא ןוא ,רמוח ןופ יו טסייג ןופ טלעוו רעד ןיא

 טינ לָאמנייק טָאה -- םעד רַאפ קהבומ-ןמיס ַא ןעוועג זיא יובעג

 ,םייה רעטלַא רעד טימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןסירעגרעביא

 טימ ן.א ,םיא טימ שינעגעגַאב עטשרע ןיימ ךיז ןָאמרעד ךיא

 -ָאבַארכ הנקלא ייב ,ןרָאי עגנַאל וצ םיא -- ,רעווליס רעב בקעי

 ןוא ,ןעמוקעגנעמַאזוצ טלָאמעד ךיז ןענייז רימ .זיוה ןיא ןיקסווָאל

 -רַאפ ןדײרוצמורַא ,ןַאמרעדעּפ לאפר לבויה-לעב רעד ךיוא םכותב

 זיא סע ."ןדיי רעווָאכָאטסנעשט, ךוב םעד םורַא םינינע ענעדייש

 זיא ,ןיּפנאד ריעזב רעװָאכָאטסנעשט ןופ םיקנעמַאזוצ ַא ןעוועג

 ךשמ ןיא ."ןָאכָאטסנעשט , ןעוועג הפיסא רעד ןופ ליצ רעד ךָאד

 -נעשט ןגעוו דליב ַא ןבעגעגרעביא טַאהעג ךיא בָאה ןטונימ ןופ

 ןוא ץנַאלג ריא ןופ ןרָאי יד ןיא ןעזעג יז בָאה ךיא יוװ ווָאכָאטס

 םעד ןגעוו ןקיטעזנָא טנָאקעג טינ ךיז ,טושּפ ,טָאה אבא .טכַארּפ

 רעמ טרעדָאפעג טָאה רע .ןטייווצ ַא רעדָא -- טָאטש ןופ לקנייו

 רעד ןגעוו ,דיחי םענעי ןוא םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ רעמ ןוא

 -- ןעוועג קידנעטש זיא ןישל סָאבַא .רעטייווצ ַא רעדָא ,החּפשמ

 ןופ טרעהעג סעּפע יטסָאה; -- טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ רָאנ ןעוֶי

 ןיא ןעוו ןוא ."םייה, טרָאװ םעד ףיוא ּפָארט ןטימ ."םייה רעד

 טפעמכ "םייה; רעד טימ טקַאטנָאק רעד ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד

 -ָאפ-דניברַאפ רעד םיא רַאפ ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןסירעגדעביא יו

 ,טסואוועג טָאה רע םערָאװ .םיא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןשיוװצ םעד

 ןקידעבעל ַא ,טנייה ךיוא סָאד וט ךיא יוװ ,ןטלַאהנָא געלפ ךיא זַא

 .וָאכָאטסנעשט טימ שיוטסיוא-ווירב

 סָאװ ןַאמסדנַאל ןופ ּפיט רעשיסַאלק רעד ןעוועג זיא ָאבַא
 עקיטסייג ַא ךיוא ,ןלעירעטַאמ םעד וצ בָאגוצ ןיא ,ןטלַאהעגנָא טָאה

 ןעמַאזנייא ןייז ןיא ,םיא ייב .םייה רעטלַא רעד טימ גנודניברַאפ

 טָאה רע סָאװ לַאעדיא ןַא ןרָאװעג ?טפַאשנַאמסדנַאל, זיא ,ןבעל

 ןופ ךשמ ןיא טייהנגעלעג רעדעי ייב שממ לעוּפב טקירדעגסיוא

 םינפוא ןיא ןגעוו ערעדנוזַאב ענייז טַאהעג טָאה רע .תעל-תעמ

 .ןַאמסדנַאל ןופ עבַאגפיוא יד לעוּפה לע חכה ןמ ןעגנערבסיורַא ןיא

 ענייז ןטלַאהוצנָא דוסי םעד ןרָאלרַאפ טינ לָאמנייק טָאה רע

 .טָאטש-ןריובעג ןייז טימ תוקזחמ

 ןופ גנולמַאז ַא ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ןייז ןעניד לָאז לשמ ַא יו

 .םזירעלטיה ןופ תונברק -- ןשטנעמ רעוװָאכָאטסנעשט ןופ ןעמענ

 יד סָאװ ןעמענ ןשטנעמ עשידיי ןבעגעגקיר.צ טָאה ,ה"ע ,ָאבַא

 ךיז טעב סע) דרע רעד ןופ ןקעמסיוא טלָאװעג ןבָאה ןשטייד

 טימ ..(עלעכיב םעד טָא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ןביירשוצנָא טושּפ

 טושּפ טלָאװעג ןשטייד יד ןבָאה ,ןדיי ןופ ןעמענ יד ןטָארסיױא םעד

 -עג לָאמַא טָאה סָאװ ,ןברק ןשידיי ןדעי ןופ רכז םעד ןקעמּפָא

 .ןטבפל

 ערעייז ןענופעגקירוצ ,ןָאבַא ךרוד ,ןבָאה תונברק עקיזָאד יד

 הוצמ עקיזָאד יד .ייז רַאפ תובצמ טלעטשעגפיוא טָאה ָאבַא .ןעמענ

 .קירעהעג יוװ ןצַאשּפָא ךָאנ ןעמ ףרַאד סָאבַא

 ,"ןשקע עלָאבַא; ,יאנגל טפָא רעייז ןוא ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ
 !ןיינ ןוא ָאי ?הדימ עטכעלש ַא קידנעטש תונשקע עקַאט זיא
 ןעמ ןדנעטשמוא ערעסָאװ ייב ,ןעוו ןוא ואוו ךיז טדנעו סע
 סָאבַא ןיא ,יתעד יפל .הדימ רעקיזָאד רעד טימ ךיז טצונַאב
 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעוועג תונשקע
 רעוויטיזאּפ ַא אקווד זיא תונשקע ןימ ַאזַא .ןּפיצנירּפ רעדָא ןעעדיא
 ךירטש רעד טָאה יאדווא .ןשטנעמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םוצ ךירטש
 ןייז ןופ ןטקעּפסַא ערעדנַא ףיוא ךיוא העּפשה ַא טַאהעג יאדווַא
 רעטקעפרעּפ ַא ,םלשומ ַא ןבעל ַא ןיא ןייז ןָאק רעװ רעבָא .ןבעל
 דליב עצנַאג סָאד ןעז טפרַאדעג טָאה'מ ? ת,לעמה לכב ,שטנעמ

 ,ןייז טינ ןלָאז עטצעל יד קיטכיוו יו ,םיטדּפ יד טינ ןוא

 ןיא ךיוא .ליכשמ םעד ןָאבַא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ףוס םוצ
 ."םייה רעד, ןופ העּפשה יד טכַאמעג קיטנָאק ךיז טָאה ךירטש םעד

 ןענרעל םייב ,שרדמה-תיב ןיא ,רדח ןיא ,גנואיצרעד סָאבַא
 .וָאכָאטסנעשט ןיא טמערופעגסיוא ךיז ןבָאה --- 'וכו ,רועיש ַא
 ןופ .תועידי ענייז רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא ןטרָאד

 שזַאגַאב םעד טימ ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןרָאפעג רע זיא ןטדָאד
 שרדמה-תיב רעד ."םייה רעד; ןיא טלמַאזעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןסיוו
 ,ןבעל ןיא גנַאג סָאבַא ףייא םתוח ןייז טגײלעגפורַא טַאהעג טָאה
 ןָאבַא ייב ןבילבעג זיא הרותה םיקמ רעד יו שרדמה:-תיב רעד
 טגעלפ דובכה תארי ַא רַאפ סָאװ טימ .ןורכז ןיא טצירקעגנייא

 ןגעוו ןוא ,ל"ז שַא םוחנ 'ר בר רעװָאכָאטסנעשט ןגעוו ןדייר רע
 ןעגנערברַאפ ןגעלפ דימ ! טנרעלעג טָאה רע עכלעוו טימ ערעדנַא
 קידנעטש בָאה ךיא ןוא ,טפָא רעייז עמעט רעד ףיוא ןסעומש ןוא
 .ןורכז ןוא עיצידורע סָאבַא טרעדנואווַאב

 .קרַאטש סָאד ןליפ רימ ;רע טלעפ זדנוא ןיפ ךס ַא רַאפ

 ןבָאה רימ .ךיז טרעטנענרעד ףוס ןייז זַא טסואוועג ןבָאה רימ

 -יזָאד רעד זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טלָאװעג טינ לָאמניײק רעבָא

 סָאװ טײהקנַארק ערעװש יד .לענש ױזַא ןעמוק טעװ ףוס רעק

 ױזַא טגעלפ רע עכלעוו ןוא ,ןרָאי טניז טרעטַאמעג םיא טָאה

 ןייז ךָאנ טעו רע זַא טומ ןבעגעגוצ זדנוא טָאה ,ןפמעקַאב שידלעה

 רעירפ ךס ַא ןעמוקעג רעבָא זיא ףוס רעד .ןרָאי ליפ זדנוא טימ

 יו ,רעבָא ,רֶע טעװ טייצ רעד טימ .טכירעג ךיז ןבָאה רימ יו

 ןעמָאנ ןייז .ןרעוו ןסעגרַאפ ,טלעוו רעד ןופ רעגייטש רעד זיא סע

 ,רעד ןעוועג זיא ָאבַא .טקיביײארַאפ ןרעוו וצ רעבָא טגנַאלראפ

 רעטרעוו רָאּפ יד ןלָאז ,חצנ תבצמ ַא טנידרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 סָאבַא ןטלַאה וצ ,גנונָאמרעד ַא יו יא ,דּפסה ַא יװ יאי ןעניד

 .'ה'ב'צ'נ'ת ,ללכ ןיא ןביילב ףרַאד סָאװ ,קנעדנָא



 וו ָא כָאט סנע ש ט 200

 ןַאמרעדעפ לאפר

 ןייטשנעוועל לאיחי

 ןברָאטשעג זיא ,1956 ,לירּפַא ןט-29 םעד ,גָאטרַאפ קיטנוז

 םעד ,קיטנָאמ ןעמוקעגרָאפ זיא היול ןייז ,ןייטשנעוועל לאיחי

 -עג ןריובעג זיא ןייטשנעװעל לאיחי .1956 ,לירּפַא ןט'0

 .וָאכָאטסנעשט ןיא ,1900 רָאי ןיא ,ילוי ןט-8 םעד ןרָאװ

 װָאכָאטסנעשט ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא ,בייל השמ רעטָאפ ןייז

 סָאװ ,רעטײרּפשרַאפ-סגנוטיצ עשידיי עתמא עטשרע יד ןופ

 ,דיי ַא ןעוועג זיא בייל השמ .עשרַאװ ןיא ןענישרעד ןענייז
 רע זיא רעטײרּפשרַאפ-סגנוטייצ ַא זילב טשינ .ליכשמ ַא

 -רַאװ יד ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא ןעועג ךיוא זיא רע ;ןעוועג

 רעטעּפש .ערעדנַא ןוא ?טנעמָאמ, ?טנייה, ןעגנוטייצ רעוועש

 רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ךיוא בייל השמ 'ר זיא
 ןבירשעג טָאה ןוא '?גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט, רעד ןיא

 "ףןעזעג סָאװ -- טרעהעג סָאװק ןטכיזרעביא עכעלטנכעוו

 -לעוו ןיא הביבס יד ןעוועג זיא סָאד ."ןתיול, ןעמָאנ ןרעטנוא
 ַא ןוא ןיז יירד סבייל השמ ןגיוצרעד ךיז ןבָאה סע רעכ

 רעייז ןעועג זיא רוטַארעטיל ,רעכיב ,ןעגנוטייצ ;רעטכָאט
 .זײּפש רעכעלגעטיגָאט

 רענייא ןעועג זיא ,הירכז ,ןוז רעטסטלע סבייל השמ

 -געשט ןיא ײטרַאּפ רעשיס"ס רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ

 ,1905 רָאי ןיא הירכז זיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג .ווָאכָאטס
 -ָאכָאטסנעשט רעד טימ טייקיטעט ןייז ןדניברַאפ רע טָאה ָאד

 ןרָאיא רַאטערקעס רעייז ןעוועג ,"?סנעמיגנָאי; יטייסָאס רעוו
 ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןעוװעג וויטקַא קרַאטש ןוא גנַאל

 ןיא רע זיא ןברָאטשעג ,קרָאי-וינ ןיא ירעליזקָא סידייל ןוא
 סבייל השמ 'ר .1940 ,רַאונַאי ןט-5 םעד ,רָאי 50 ןופ רעטלע
 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא ,עילע ,ןוז רעטסגניי
 טּפשמרַאפ ןעוועג ןרָאי עקינייא ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 רעד .טייקיטעט רעשיטסינומָאק ןייז רַאפ עמרוט ןרָאי וצ
 ןיא ןפָארטעג ןעילע טָאה המחלמ רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא

 יירפ רעד ףיוא סױרַא רע זיא המחלמ רעד קנַאד ַא ,עמרוט

 טשינ רעמ רע זיא טרָאד ןופ .דנַאלסור-טעווָאס ןייק קעװַא
 םירבח ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמוקעגמוא ,ןעמוקעגקירוצ
 ,ענייז

 טלעװ רעד ןופ קעװַא קיטייצירפ זיא ןייטשנעוועל לאיחי

 טנרעלעג לאיחי טָאה רָאי 12 זיב ;רָאי 56 ןופ רעטלע ןיא
 וצ .לוש רַאטנעמעלע רעשילױּפ ַא ןיא ךיוא ,רדח ַא ןיא

 ןביוהעגנָא ,אנח ,רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה רָאי 5
 טַאהעג ןבָאה רעדירב עדיב עכלעוו וצ ,רעטַאעט ןליּפש
 ענעגנילעג טַאהעג ןרָאטַאמַא סלַא ןבָאה ייז .גנוגיינ עסיורג ַא

 -ןרָאטַאמַא עדנריטסיזקע יד טימ ןעגנוטערטסױרַא-רעטַאעט

 רעטַאעט טליּפשעג ייז ןבָאה רעטעּפש ,טָאטש ןיא ןזיירק
 -ָאקשרעה המלש רעליּפשױש-רעטקַארַאכ ןטמירַאב םעד טימ
 טָאה 1919-20 ןיא .ערעדנַא טימ ןוא ןעזַאלעשז טימ ,שטיוו

 ,דנַאלשטיײד ןיא טייצ עסיועג ַא רעטַאעט טליּפשעג לאיחי
 ,רעדיוו ,אנח .1920 רָאי ןיא ןעמוקעג לאיחי זיא עקירעמַא ןייק
 ןיא רע זיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רענלעז ַא קידנעייז
 -עג רעשיסור ןיא ןלַאפעגניײרַא 1920-21 ןרָאי-המחלמ יד

 רעטעּפש זיא רע .ןבילברַאפ טרָאד זיא ןוא טפַאשנעגנַאפ

 אי
 דַארגנינעל ןיא עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 רעשיטַאמַארד סלַא גלָאפרעד טימ טקיטפעשַאב ןעוועג ןוא

 ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טסיטרַא

 -רַאפ ןיא רעטעברַא ןַא ןעוועג לאיחי זיא עקירעמַא ןיא

 קיטייצכילג רעבָא ,ןכַאפ ענעדיישרַאפ ייב ,רעּפעש ענעדייש

 רעשידיי רעדנריטסיזקע טלָאמעד יד ןיַא ןטָארטעגנײרַא רע זיא

 רעד רעטנוא ,"רעטַאעט רעזדנואא .נ .א טפַאשלעזעג רעטַאעט

 םעד ןוא יקסניּפ דוד ,ןייבשריה ץרּפ ,ןיקלע .מ ןופ גנוריפנָא

 ,1929 ןיא .רעכערב ןָאגע רעליּפשיוש ןשידיי-שטייד ןטסואווַאב

 ןייטשנעװעל לאיחי

 ,רעטַאעט-?ףעטרַא, ןקילָאמַא םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה

 ,טריטסיזקע טָאה ?ףעטרַא; רעד סָאו ,ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא

 ןסעיּפ עלַא ןיא טעמכ טקילײטַאב ךיז ןייטשנעוועל לאיחי טָאה

 .טריפעגכרוד טָאה רעטַאעט רעד סָאװ ,ןטנוװָא-טסנוקניילק ןוא

 ךָאנ ,טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז רע טָאה ןלָאר עקינייא ןיא
 ךיז טָאה'ס ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא "ףעטרַאפ רעד יו םעד

 ןייטשנעוועל טָאה ,לבמַאסנַא-רעטַאעט רעשידיי רעד טריזינַאגרָא
 גנורילבַאטע יד ןפלָאהעגטימ ןוא םיא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 ?ףעטרַאא ןופ ךשמה ַא יו ,ןעוועג זיא סָאװ ,עּפורג רעד ןופ

 ,ץלַא טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג ללכב זיא ןייטשנעוועל לאיחי

 -ַאקירעמַא רעד ףיוא ; טלעוו רעטַאעט רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ

 -פיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע .רעשידיי רעד ףיוא יוװ ,עניב רענ

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענעייל רעמַאזקרעמ

 וצ טנעמיטנעס ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ןייטשנעוװעל לאיחי

 ןרָאיא עלַא רע זיא רעבירעד ,וָאכָאטסנעשט טָאטש-םייה ןייז

 -סיוא ,טעטימָאק ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןיא קיטעט ןעוועג

 טנַאה ענעפָא ןַא טַאהעג ןוא ,ףוס ןזיב ןעגניטימ עלַא ייב ןסעזעג

 -ףילער ןופ ןקעווצ יד רַאפ גנורעייטשייב ַא טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו

 םוצ סערעטניא סיורג ןזיוװעגסױרַא ךיוא טָאה רע ,טעטימָאק

 זיא גנַאל םישדח ."ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;, ךוב ןופ ןעניישרעד

 טָאה רָאטקָאד רעד ןעוו ןוא ,ןקיטייו טימ ןעגנַאגעגמורַא לאיחי

 ייווצ ףיוא "ןטעבעגּפָא, ךיז רע טָאה ןרירעּפָא וצ םיא ןסָאלשַאב
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 סע -- .."ןייגנָא ךָאד ןזומ ןעגנולעטשרָאפ יד; תמחמ ,ןכָאוװ
 טיײצרָאי םוצ גנורעייפ ַא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טלָאײעד טָאה

 ,םכילע-םולש ןופ

 ,רָאי ןיא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג לאיחי זיא דיירפ טימ לופ

 זיא ןייטשנעװעל אנח רעדורב ןייז זַא ,טסואוורעד ךיז ,6

 רעדיוו טליּפש רע זַא ןוא ןלױּפ ןייק דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ַאדיא טימ ןעמַאזװצ ,ןעיזעלשרעדינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ךיז טמולחעג רע טָאה ,ָאד ןבעל םַאזנייא ןייז ןיא ,יקסנימַאק

 טָאה לאיחי סָאװ ,ווירב ןדעי .אנח רעדורב ןייז טימ ןפערט וצ

 תועידי עטצעל יד .ןרערט טימ ןסָאגַאב רע טָאה ,םיא ןופ ןעמוקַאב

 ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןעמוקַאב ןאנח ןופ טָאה לאיחי סָאװ

 .שפנ-תמגע גונעג טפַאשרַאפ ךיוא םיא טָאה סָאד .עכעליירפ

 ..טבעלרעד טשינ ןיוש ךיז רע טָאה ןאנח ןעז

 -נעשט רעד ,רוטַארעטיל עשידיי יד ,רעטַאעט עשידיי סָאד

 סלאיחי טימ ןבָאה טײלסדנַאל יד ,טעטימָאק ףילער רעוװָאכָאטס

 -רע ןעיירטעג םענעבעגעגרעביא ןַא ןרָאלרַאפ טיוט ןקיטייצירפ

 רעכיז ,עביל טימ טעװ רע .רעטעברַאטימ ןוא רבח ,דניירפ ןכעל

 .ןרעװ טנָאמרעד דניירפ עלַא ךרוד
 טלָאװ רעטיב יו !לאיחי רבח רעביל ! אוס ָאמָאד ָארפ

 יקסווָאלָאבָארכ .א

 ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא טלָאװ ריד ןעוו ,ןעוועג ןצרַאה ןפיוא ריד

 .אנח רעדורב ןקיצנייא ןייד ןופ ווירב יד ,1957 רָאי ןיא ,טנייה

 ןיב ךיא :ןלעטשוצרָאפ ךיז רימ טביולרעד , :טביירש אנח

 ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ טסיטרַא ,ןייטשנעוועל אנח

 םענעברָאטשרַאפ גנַאל טשינ םעד ןופ רעדורב רעד ןיב ךיא

 וצ ךיז טיירב טרָא סָאד זיא ָאד טשינ .ןייטשנעוװעל לאיזחי

 ..."ךל-ךלע : עירעס יד זדנוא ייב טייג'ס ...ןעמעלַא ןגעוו ןביירשעצ

 טקיטייוװעצ ַא ןוא ּפָאק ןטיירדרַאפ ַא טימ םורַא ךיז יירד ךיא

 ,ןלױּפ ןופ ןרָאפסױרַא םייב ןפלעה רימ לָאז ןעמ ףרַאד'כ ...ץרַאה

 טשינ ןגָאמרַאפ רימ ...ץעגרע ןענעדרָאניײא ןענָאק ךיז לָאז ךיא

 רעזדנוא ןופ לרוג רעד זיא ַאזַא, ...ןעלטימ עלעירעטַאמ ענייק

 .."ןייג ןָאק רעגענ רעד ןוא ןָאטעג סנייז טָאה רעגענ רעד .קלָאפ

 ןעגנואווצעג ןעמ זיא ,טשינ ליוו ןעמ יצ ,ָאי ליוו ןעמ יצ,

 רעד ןיא ןזָאל ךיז ןוא קָאטשרעדנַאװ םעד ןעמענ וצ רעדיוו

 ןיוש לָאז ןעמ ואוו םוקמ ַא ךיז ןכוז ,ןיירַא טלעו רעטיירב

 ..?ןטעברַא ןוא ןבעל קיאור ןענָאק ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא

 ,לאיחי רעביל ,וצ ךיא גָארט רעטרעוו רָאּפ עניימ טימ

 -רַאפ ךיד ןבָאה סָאװ ,םירבח עטנעָאנ יד .רבק ןייד ףיוא םולב ַא

 ..ןעקנעדעג קידנעטש ךיד ןלעװ ,ןענַאטש

 ףָאקנימ בקעי היעשי ןופ קנעדנָא םעד

 ןַא ןיא ןישַאמ-סערּפ רעד ייב ּפָא טייטש שטנעמ ַא ביוא
 ןופ ףוס עמַאס ןזיב ןָא ןרָאי עלעטימ יד ןופ ּפַאש רענַאקירעמַא
 םעניא ןרָאי רעקילדנעצ ךיז טצלעמש שטנעמ ַא ביוא ;ןבעל ןייז
 "יידיא ןייז טשינ ךָאד טרילרַאפ ןוא --- עקירעמַא ןופ ּפָאטצלעמש

 ףָאקנימ בקעי היעשי

 -- טסילַאיצָאס רעקיבױלג ַא טביילב ,םינּכ ךעלשטנעמ-שיא

 רעבירעד זיא קנעדנָא ןייו ,ןעוועג טרעוו סעּפע ןבעל ןייז זיא

 ! רעייט זדנוא

 ה"ע ,ףָאקנימ בקעי היעש ןעוועג זיא סָאד

 -ַאיצָאס-ךעלטּפַאשלעזעג רעד ןוא עיפַארגָאיב עצרוק ןייז

 "עג ןיא ןבעגעגרעביא רע טָאה ,ןבעל ןייז ןופ גנַאג רעשיטסיל

 ןופ דניק ַא :"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ךוב ןיא תורוש עטלייצ

 רָאי 17 וצ רעביא רע טסייר --- ןרָאי עגנוי יד ןיא םותי ַא ,טייג

 ןיא רעטעברַא-קירבַאפ ַא טרעוװ ןוא הבישי רעד ןיא ןענרעל ןייז

 -געשט ןיא קירבַאפ-םַאק סגרעבנייוו רעטמירַאב טלָאמעד רעד

 רעטמותירַאפ רעד ןופ רעזיײּפש רעד ןרעוו וצ ידכ ,ווָאכָאטס

 טרעוו רע .ס.ס ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג זיא קירבַאפ יד .החּפשנ

 ןקיבלעז ןטימ ןוא ,גנוגעווַאב רעשי.ס.ס רעד ןיא ןגיוצעגניירַא

 בקעי היעש לגניי רעמורפ רעד סָאװ ,תופירח ןוא הדמתה ,ןערב

 שרעל רעיינ רעד רעביא ךיז רע טיג ,ארמג טנרעלעג רעירפ טָאה

 -ציּפש; ןפורעג רַאפרעד עקַאט םיא טָאה ןעמ .םזילַאיצָאס ןופ

 ר"ד ןעוועג ןענייז םיאייבר עטשרע ענייז .(חמ רעפרַאש) *ּפָאל

 ר"ד) "רעטיור רעד ןורהאק ןוא (סנייא רעמונ ףסוי) קורק ףסוי

 עביל טימ טקנעדעג ייז טָאה רע .(ה"ע יקסוװוָאלַאגניס ןורהא

 ןשיטסילַאיצָאס; םוצ גידנעייג ןיוש ,ןבעל ןצנַאג ןייז דובכ ןוא

 ."דנוב; םוצ --- טייצ עטצעל יד ןוא *דנַאברַאפ

 דלַאב ךיז רע טָאה תופירח ןוא ץנעגילעטניא ןייז טימ

 ןיא ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעד ןופ ןעייר יד ןופ טקורעגסיורַא

 טייטש ,רעטעברַא עטנעגילעטניא עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,6

 -ַאגרָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ טפַאשרעריפ רעד ןָא ןיוש רע

 ,ס.ס ןופ עיצַאזינ

 ןצרוק ַא ךָאנ ןוא וָאכָאטסנעשט רע טזָאלרַאפ 1908 ןיא

 .עקירעמַא ןייק רע טמוק ,עקָארק ןוא ,ךיריצ ,ןיוו ןיא טלַאהפיוא

 ,עגַאקיש ,(ַאקסַארבענ) ןלָאקניל ךרוד טורשרַאמ ןייז ךיז טיצ ַאד

 .בשות ַא טרעוו רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל זיב

 ןָאינוי-דיירט רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא עקירעמַא ןיא

 ןיא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא ,גנוגעװַאב

 -ַאוש רָאנ ןענייז סָאד ."דנוב; ןיא ןוא דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצַאכ

 .ןבעל ןכיײר-וויטקַא ןייז ןופ םינמיס עכ
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 ,ענירּפושט רעצרַאװש רעד טימ ןָא טגנוי רעד ןופ געוו ןייז

 ןטקעדַאב רעבליז ןסייוו טימ ןייז זיב ,רָאה עטרעביישעצ קידנעטש

 ַא ןעוועג זיא -- ןגיוא עקידנענערב-גנוי קידנעטש רעבָא ,ּפָאק

 ןייז .ןעגנולכיורטש ןָא ,ןעגנולקַאװ ןָא ,רשיה ךרד ַא ,רעדָארג

 ןייז ןזָאלרַאפ טשינ םיא טָאה ןענעיײל ןוא ןענרעל וצ טשרוד

 -ַאק ןדײשַאב ןיילק ןייז ןיא רעכיב טימ טנַאװ יד .ןבעל ץנַאג

 ךָאנ רשפא םיא ךָאנ טמותירַאפ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,לטעניב

 -- רעדניק יירד ענייז ןוא עלעטיג ןירעטיײלגַאבסנבעל ןייז יו רעמ

 .ןבעל קיטסייג ןייז ןופ תודע רעטסנעש רעד זיא

 ,טקַאפ רעקידעבעל רעד ןרעוו טנכערעגוצ ףרַאד חבש ןייז וצ

 טשינ םיא טָאה רוטַאטקיד רעלַאטורב וצ טפַאשרענגעק ןייז סָאו

 -יטסילַאיצָאס-יטנַא ,ץנארעלָאטמיא ןופ ןגעוו יד ףיוא טריפרַאט

 -נוא ןצטעגּפָא ןרעוו סָאװ ,םישעמ עשיטַארקָאמעד-יטנַא ןוא עש

 וא ןכערּפשעג עטַאװירּפ ןיא .ךיטקעד ןשיטסילַאיצַאס ַא רעט

 .'רעד עכלעזַא ןגעק טריטסעטָארּפ קידנעטש רע טָאה ךעלטנפע

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןעגנונייש

 טשינ קילב ןייז זיא ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םעד !יב

 --- ןבעל ןייז ,ןבילבעג רָאלק זיא קנַאדעג ןייז .ןרָאװעג טלקנוטרַאפ

 ,טקעלפַאבמוא --- ןייו

 ירפ וצ רע זיא ,טלעװ רעזדנוא ןזָאלרַאפ םייב טלַא רָאי 9

 טלָאװ רע ןעו ,ןבעל טנעקעג ךָאנ טָאה רע .זדנוא ןופ קעוװַא

 ּפַאש ןיא ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא .טהצעעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד יו

 ןייטשנעוװעל הירכז ,רעטכ:ש לדנעמ יו ,םירבח-טנגוי ענייז

 רעטנוא ןרָאװעג ןבירעצ טייהרעגנוי ןענייז סָאװ ,רעטכירעג לפַאק

 ןעוועג ךָאד רע זיא -- ןישַאמ רענַאקירעמַא רעד ןופ רעדער יד

 .ןרעדנואווַאב םוצ םַאנסיוא ןַא

 .שידיי רעד ןיא טלצרָאװרַאפ במעד ַא יו ןעוועג זיא רע

 ,קידײל טביילב טרָא ןייז .גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמא
 ,טציא ןעמ טנעקרעד ןבעל ןיא טרָא ןוא טרעו סנשטנעמ םעד

 רענייר ,רעטסנרע רעד ,ףָאקנימ בקעי היעש .טלעפ רע ןעוו

 .ןלעפ קרַאטש זדנוא טעוװ טסילַאיצַאס ןוא שטנעמ

 ! קנעדנָא ןייז דובכ

 ה"ע ,שטיווָאקמיש (יאול) לבײל

 רָאי ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג .הנח ןוא קיזייא ןופ ןוז
 .ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ-לטימ ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז 6
 רעד טָאה 1882 רָאי ןיא .רעדיינש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןוא וָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ רעטָאפ
 ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיווָאקמיש לבייל
 ,לוש-סקלָאפ רעשיסור ַא ןיא גנודליב ערַאטנעמעלע ןַא ןעמוקַאב

 -רַאפ ןכָאנ .ןָאסרעיײמ ןוא קינשטָאּפָאס ןעוועג ןענייז רערעל ענייז

 שטיװָאקמיש לבייל

 ,דימשדלָאג סלַא -- ךַאפ ַא טנרעלעג רע טָאה לוש יד ןקידנע

 -עג טָאה ןעמייה רעטעפ רעד .וויזירּפ םוצ זיב טעברַאעג ןוא

 ,הנח רעטומ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,לבייל ןוא ןטרַאקספיש טקיש

 -רַאפ ןבָאה עשטנעב ןוא לחר רעטסעווש יד ןוא םנורג רעדורב

 .1886 רעמוז עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןוא ווָאכָאטסנעשט טזָאל

 -ָאכָאטסנעשט רעד וצ טרעהעג טָאה שטיווָאקמיש לבייל

 ךיוא טָאה סע ואוו ,קרָאי-וינ ,טירטס ןָאטנילק ףיוא להוש רעוו

 .רעטָאפ ןייז טרעהעג

 -רַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג לבייל זיא זיוה סרעטָאפ ןייז

 .תבש םוא ןטעברַא טזומעג טָאה לבייל לייוו ,םעד בילוצ ןזָאל

 הנותח רע טָאה רָאי 25 ֹוצ .ירעלושזד ייב טעברַאעג טָאה רע

 -לעוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,רענייאטָאג היח טימ טַאהעג

 -:זָאלרעביא ,1920 ,רַאורבעפ ןט-26 םעד ןברָאטשעג זיא עכ

 .(רעטכעט 2 ןוא ןיז 2) םימותי 4 קיד

 -ַאעט שידיי ןיא קעװַא שטיווָאקמיש יאול זיא רעטעּפש

 -ָאניק ןיא רעטַאעט ליװעדָאװ םעד טימ טריפעגנָא ,סענזיב-רעט

 רעד ףיוא 1898 ןיא ןוא ,ליװזנָארב ,וינעווע רעטוס ףיוא זיוה

 ןעמונעג .רעטַאעט שידיי טימ -- קרָאי-וינ ,טירטס יסנעליד

 רעטַאעט "ַאריל; ןיא ,טירטס לעגיס ,ןילקורב ןיא סטיפענעב

 -ַאב יד טליּפשעג ןבָאה רעטַאעט ןיא םיא ייב ,1919--1918 ןיא

 אדיב ,דלָאגנייש ,רעלסעק ,רעלדַא בָאקיישזד :ןטסיטרַא עטמיר
 .סרמ ןוא .רמ ,גרעבדלָאג .סרמ ןוא .רמ ,ווָאכָאטסנעשט ןופ

 זיא ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,ערעדנַא ןוא סבָאקיישזד

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא קיטעט ןעוועג רע

 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא שטיווקָאמיש לבייל

 -נעשט רעד ןופ דילגטימ ,סנעמ גנָאי רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ

 -ימָאק-ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעדנירג ,להוש רעוװָאכָאטס

 ןרָאװעג טלייועג זיא רע .ירעליזקָא סידייל רעד ןופ ןוא טעט

 -טלעו רעטשרע רעד ךָאנ וָאכָאטסנעשט ןייק טַאגעלעד סלַא

 .ל .י סָאד ןעיובפיוא ןופ ןַאלּפ םעד ןכעלקריוורַאפ וצ המחלמ

 זיא רע .לוש-סקלָאפ רעשידיי ןוא ןעמייהרעדניק רַאפ זיוה-ץרּפ

 "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט;2 טעטימָאק-ךוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 -יא עשיטילָאּפ ענייז .טעטימָאק-ףילער ןופ ןַאמרעשט-סקע ןוא

 ךיוא זיא רע ןוא עשיטסילַאיצָאס ןעוועג ןענייז ןעגנוגייצרעב

 ,ײטרַאּפ רָאבײל רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 ,1955 ,יַאמ ןט4 םעד ןברָאטשעג זיא שטיווָאקמיש לבייל

 ,קרָאי-וינ ןיא

 !קנעדנָא ןייז דובכ
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 ה"ע ,דלעפנעזָאר-ךןַאמרעּפוק (הקבר) עניגער

 םעד טָאה יז .הכאלמ-לעב ַא ,דלעפנעזָאר דוד ןופ רעטכָאט
 זיא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ןעוו ,לייו ,טנעקעג טינ רעטָאפ
 רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןיא ןעוועג ,רענלעז רעשיסור סלַא ,רע

 דלעפנעזַאר -ןַאמרעּפוק עניגער

 -נעטש םיא טָאה יז .ןעמוקעגמוא זיא רע רעכלעוו ןיא ,המחלמ

 .ןצרַאה ןיא טפַאשביל טימ טנָאמרעד קיד

 רָאי 18 וצ זיא ,(ןירג -- םייהרעד ןופ) עכַאנ ,רעטומ ריא

 ,בייל-קיציא רעדורב רעד :רעדניק יירד טימ ןיילַא ןבילבעג

 רעטומ יד .(לזייר) עקשזור רעטסעוװש ריא ןוא דלעפנעזָאר .ר

 גנואיצרעד עטוג ַא ןבעג וצ רעדניק עריא ידכ ,ץלַא ןָאטעג טָאה

 -עווש יד .ןטייקירעווש םוש ןייק רַאפ ךיז טלעטשעגּפָא טינ ןוא

 ,טײקנַארק-ןעגנול ַא ֹוצ טגנערבעג יז טָאה טעברַא ער

 ןוא רעריצעּפַאט ַא ןרָאװעג זיא בייל-קיציא רעדורב רעד

 עלכוב טימ טַאהעג הנותח טָאה רע ."דנוב,; םוצ טרעהעג טָאה

 ,(עקטיא) ַאשזדַאי ,רעטכָאט ןייא טַאהעג ןבָאה ייז .ןַאמדירפ

 ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה ,עקשזור ,רעטסעוװש ערעגניי יד

 וצ טרעהעג טָאה יז .רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא ןירעדיינש סלַא

 -רַאפ , בולק-רעטעברַא םייב *לַארטש;, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד

 -עברַא רעד רַאפ ןסרוק-טנווָא יד ףיוא טנרעלעג ןוא ?עטקינייא

 זיא ,ןטסינומָאק יד וצ רעבירַא יז זיא רעטעּפש .טנגוי-רעט

 גנוגעַאב רעד ןיא סנירעוט עטסוויטקַא יד ןופ ענייא ןרָאװעג

 .תוסיפת עשילױּפ יד ןיא ןסעזעגּפָא ןרָאי עגנַאל זיא ןוא

 -ַאטנעמעלע רעד ןיא טנרעלעג טָאה דלעפנעזָאר אניגער

 -ַאעט ףיוא רעזייו יורפ ןופ טריפעגנָא ,לוש רעשיסור רער

 ַאקסרַאצנרַאג רעד ףיוא טנרעלעג יז טָאה שידיי .סַאג ענלַארט

 -רַא ןביהעגנָא יז טָאה רָאי 12 וצ .לחר רעמָאל רעד ייב סַאג

 -סייוו יורפ ןופ לקירבַאפ-זיוה םעד ןיא ןירעריזירפ סלַא ןטעב

 -יטפעשַאב עטסניימ יד ואוו ,8 עעלַא רעטשרע רעד ףיוא ןַאמ

 יד ןבָאה 1916 .ךעלטייש ןופ עיצקודָארּפ יד ןעוועג זיא גנוק

 יד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא (ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ) .ס .ס

 ןגיױצעגנײרַא זיא דלעפנעזָאר אניגער ןוא רעטעברַא-רעריזירפ

 -רעריזירפ יד ןשיווצ ןענייז ריא ץוח .גנוגעװַאב רעד ןיא ןרָאװעג

 ןוא שטיװָאקשָאמ .ס .,טָאּפַארכ סקַאמ קיטעט ןעוועג רעטעברַא

 .ןענָאזרעּפ ערעדנַא ייר עצנַאג ַא

 רעטעברַא-רעריזירפ יד ןריזינַאגרָא וצ טייקיטעט ריא בילוצ

 ןביוהעגנָא טָאה ןוא טעברַא ריא ןופ ןרָאװעג טגָאזעגּפָא יז זיא

 גנורעסעברַאפ ַא וצ טכַארבעג טָאה סָאד .ךיז רַאפ ןטעברַא וצ

 .עגַאל סרעטומ ריא ןוא ריא ןופ

 ַא ןָא ,עילימַאפ-רעטעברַא עמערָא ןַא ןעוועג ןענייז יז םגה

 ,טעברַא רעד ךָאנ ןבעל סָאד זיא -- טיונ ןטילעג ןוא ,ןטַאט

 -ערעטניא ןעוועג ,םירבח ןוא דניירפ עטנעָאנ ךס ַא ןשיװצ

 טרעהעג טָאה דלעפנעזָאר אניגער .ךיײרסטלַאהניא ןוא טנַאס

 ןטייקיטעט עלַא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ?עטקינייארַאפ, יד וצ

 .םיבוט-םוי עלַא ףיוא טיירפעג ךיז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 םהרבא :טרעהעג ןבָאה דניירפ עטנעָאנ עריא ןופ זיירק ןיא

 יד רעטעּפש) שטיווָאקילשרעה עינַאמ ,רעגנעוו עלעה ,רעגנעוו

 -גיקניל יורפ רעטעּפש) ַאקסניווילש לגייפ ,(ןייש השמ ןופ יורפ

 ,(טַאּפָארכ סקַאמ טימ טַאהעג הנותח) רעכָאש ַאלָארַאק ,(ַאקס

 ,טָאגפלעה ,(טַאּפָארכ דוד טימ טַאהעג הנותח) שטיווָארביל עלייב

 ַא ןוא שטיייָאטנומ ןושרג יקסנישטַאּפָא עלהרש .,סָארג עינער

 -עג רעמוז טָאה דלעפנעזָאר עילימַאפ יד ןעוו .ערעדנַא ייר

 ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש םעד בילוצ ,ווָארטסָא ןיא טניואוו

 ןעגנערברַאפ טגעלפעג זיוה ןיא ייז ייב ןבָאה ,רעטומ רעייז

 -וואלּפ עשזור ,טארב םהרבא ,ןַאמרעדעּפ עשעצ ,רעטלַא לַאכימ

 ַאכעשזאוו עניגער ,טַאטשנעקרעב השמ ,גָאטרעייפ עלעזייר ,רענ

 | ,םירבח ערעדנַא ןוא

 .עקירעמַא ןייק קעװַא יז זיא 1922 רָאי ןיא

 -וק ירנעה טימ טַאהעג הנותח עניגער טָאה 1925 רָאי ןיא

 ,לעָאשזד ןוא ירדָא ,ינעד : רעדניק 2 ןריובעג טָאה יז .ןַאמרעּפ

 טלָאמעד .וװָאכָאטסנעשט טכוזַאב עניגער טָאה 1921 רָאי ןיא

 -ומ ריא טימ .לַאמרָאנ ןעוועג ווָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל סָאד זיא

 ןענייז ייז .לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג ךיז יז טָאה רעטסעווש ןוא רעט

 טָאה סָאװ עקיצנייא יד ,1945--1929 ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא

 -ױּפ יד טימ טפַאשטנַאקַאב עטוג ריא קנַאדַא ,טעװעטַארעג ךיז

 ןברָאטשעג ,עקשזור ,רעטסעוװש ערעגניי ריא זיא ,תוסיפת עשיל

 .עשרַאװ ןיא טייקנַארק רערעווש ַא ךָאנ

 סָאד ןבעגוצסיורַא דילגטימ-וויטוקעזקע ןעוועג זיא עניגער

 .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט : ךוב

 .קנעדנָא ריא ערע ,1948 ,ילוי ןט4 םעד ןברָאטשעג זיא ַאניגער
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 רענשטנעל עטיא

 רענשטנעל עטיא

 ןיא ןריובעג .שטיווָאקילשרעה הנח ןוא לווייפ ןופ רעטכָאט

 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג .1885 רָאי ןיא ווָאכָאטסנעשט

 .רענשטנעל והיעשי טימ טַאהעג הנותח 6

 סטַאל-וינ :סעיצַאזינַאגרָא עקידנגלָאפ וצ טרעהעג טָאה יז
 -ליסנעּפ סטַאל-וינ  (ןיטנעדיזערּפ .וועג) ימעייסָאס דיע סידייל

 "זנָארב ןיא םימותי תרזע ; (יטסָארט .וועג) הרות דומלת עינייוו

 ירעליזקָא לַאטיּפסָאה לא-תיב ;(ןיטנעדיזערּפ-סייוו .וועג) ליוו
 טסיא ;(דילגטימ) םינקז בשומ ןָאסרעפעשזד :; (ידיילרעשט .וועג)

 -נולָאװ ןעמיוו שיאושזד ןעקירעמַא ;(דילגטימ) "יו, קרָאי-וינ

 -יזקָא םיחא ינב ישנא הרבח רענישָאלַאישזד ;(דילגטימ) סריט

 -רעשט טציא ,ןיטנעדיזערּפ .וועג ,רעדנירג יד ןופ ענייא) ירעל

 -ָאכָאטסנעשט :(דילגטימ) קרָאי-וינ טסיא ןיא "הסדה; ; (ידייל

 -ףילער רעװָאכָאטסנעשט ;(ידיילרעשט) ירעליזקָא סידייל רעוו

 רעוָאכָאטסנעשט, טעטימָאק-ךוב ; (ןיטנעדיזערּפ-סייוו) טעטימָאק

 ,(דילגטימ-וויטוקעזקע) ?ןדיי

 ,רענשטנעל לרעּפ ןוא רענשטנעל השמ : ןענייז רעדניק עריא

 .רעיָאל ַא ,ץַאש ירָאמ טימ טַאהעג הנותח

 ,רעבמעווָאנ ןטס20 םעד ןברָאטשעג זיא רענשטנעל עטיא

 .קנעדנָא ריא דובכ ,7

 ןײטשרעײפ ינעפ

 עצַאר ןוא לאיחי ןופ רעטכָאט ,ינעפ ןייטשרעייפ
 .וָאכָאטסנעשט ןיא 1887 לירּפַא ןט15 םעד ןריובעג .ץיּפש
 טימ טַאהעג הנותח יז טָאה 1907 רעבמעצעד ןט25 םעד

 ןייק ןעמוקעג יז זיא 1910 ינוי ןיא ןוא ןייטשרעייפ ירעה
 -קֶא סידייל יד ייב דילגטימ ַא ןעוועג זיא יז ,עקירעמַא
 ,םיחא ינב ישנא הרבח רענישאלאישזד רעד ןופ ירעליז
 ןילקורב ןיא עקנַארק ערַאבלײהמוא רַאפ לַאטיּפסָאה
 סידייל רעד ייב ןוא שובטעלפ ןיא יטעייסָאס לעבורדוזָאר
 ןופ ךיוא יו ,ףילער רעװָאכָאטסנעשט ןופ ירעליזקָא
 טָאה רָאי עקינייא ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט; טעטימָאק-ךוב
 רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ-סייו ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ יז
 יד ןופ ענייא ןעוועג טרָאד זיא יז ןוא ירעליזקָא סידייל
 רעד רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עטסקיטעט
 ריא טרעייפעג יז טָאה קירוצ רָאי ַא טימ .םייה רעטלַא
 ,1958 ,ילוי ןט11 םעד ןברָאטשעג זיא יז .הנותח עקירָאיס

 ןיז ייווצ יד ,ירעה ןַאמ ריא ריא ךָאנ ןרעיורט סע
 ןוא לַאטנעזָאר זוָאר רעטכָאט ריא ןוא ןישזד ןוא ינדיס
 ַא ןוא רעטומ עטוג ַא ןעוועג זיא יז .ךעלקינייא טכַא
 .ןעקנעדנָא ריא ערע .שוח ןכעלטּפַאשלזעג ַא טימ שטנעמ



 ענעמוקענמוא יד ןופ קנעדנָא ןיא

 ,םישודק ,ןדיי רעווַאכָאטסנעשט

 רעריטראמ ןוא ןדלעה
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 (לארשי) בילטָאג םהרבא

 םוטנדיי רעוװָאכָאטסנעשט סָאד ןקיבײארַאפ םוצ
 (לארשי-תנידמ ןיא "װָאכָאטסנעשמ יאצוי , יד ןופ ראטערקעפ)

 עסיורג יד וצ טרעהעג טָאה ווָאכָאטסנעשט טָאטש רעזדנוא

 ,טעטש ערעסערג ןליוּפ ןיא ןעוועג ןענייז'ס .ןליוּפ ןיא טעטש

 עקידנטײדַאב ַא טליּפשעג וָאכָאטסנעשט טָאטש יד טָאה ךָאד

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשטרוװ ןיא עלָאר

 קרַאטש טָאה טָאטש ןיא רחסמ ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ

 ןגעוו ,?ַארוג-ַאנסַאי; רעד ףיוא רעטסיולק רעד טקריוועגטימ

 ןקַאילָאּפ יד ייב סעדנעגעל ןעוועג טײרּפשרַאפ ןענייז סע ןכלעוו

 ןימ ַא ןרָאװעג ןרָאי ןופ ףיול ןיא זיא ןוא ,ןליוּפ ץנַאג ןיא

 .דנעצ ,רָאי סעדעי ,ךיז וצ ןגיוצעג טָאה סָאד ןוא טרָא קילייה

 -ןפרָאוװרַאפ יד ןופ ןעמירגליּפ ןטסירק עמורפ רעטנזיוט רעגניל

 .רעדנעל ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא ןלױּפ ןיא רעטרע עטסטייוו עטס

 טליּפשעג ןדיי ןבָאה טָאטש רעקילײה רעקיזָאד רעד ןיא

 .עלָאר ענעעזעגנָא עקידנטיײדַאב ַא

 עניילק יד ,ןקירבַאפ עסיורג עשידיי יד ךָאד רימ ןעקנעדעג

 ןעגנוטעברַאסיוא גיײצליּפש ןוא ײרעטנַאלַאג ןופ ךעלקירבַאפ

 :טנעה עשידיי ןיא ןעזעווװעג ךעלסילשסיוא טעמכ ןענייז סָאװ

 -יטסניא:רעטעברַא ןוא עלערוטלוק ,עכעלטפַאשלעזעג יד טנייה

 יד טוג ןעקנעדעג רימ !ןלוש ןוא םישרדמ-יתב יד ,סעיצוט

 ןקידלדורּפש םענופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 רעזדנוא ןזעװעג ןענייז ייז .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 רעקיטעט ,רעכייר ,רעסיורג רעד ןופ טָא .ץלָאטש סנעמעלַא

 !ןבילבעג טינ רכז ןייק זיא װָאכָאטסנעשט הליהק רעשידיי

 -ָאטסנעשט ןיא ןדיי לָאצ עניילק ַא טנייה ךיוא ןבעל סע ,ָאי

 תועידי עשרעכיז םוש ןייק טשינ רעבָא ןבָאה רימ --- .,ווָאכ

 עשידיי זיא'ס עכלעוו ייז ןעוט יצ ןוא לָאצ רעייז זיא סיורג יו

 | ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג

 ַא רַאפ סָאװ .רוד ןקיטנייה ןיא עגַאל יד סיוא טעז ױזַא

 יצ ?טפנוקוצ רעד ןיא ןבָאה ןיוש רימ ןענעק ןוויטקעּפסרעּפ

 -סיסקע לָאמַא טָאה סע זַא ןרעוו ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא טשינ טעוו

 רעבירעד זיא'ס ? װָאכָאטסנעשט ןיא הליהק עשייי עכייר ַא טריט

 עסיוועג ךָאנ טָאה סָאװ ,רעװָאכָאטסנעשט ןדעי ןופ בוח רעד

 ןקיבייארַאפ וצ ,טָאטש-םייה רעקילָאמַא ןייז רַאפ ןטנעמיטנעס

 -וטיטסניא עריא ,הליהק רעקילָאמַא רעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד

 !רעוט רעטעברַא ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד ,סעיצ

 -טּפיוה רעקיטולב רעד ןעוועג זיא סע ואוו טרָאד ,ןליױּפ ןיא

 טלעטשעג זיא ,ןדיי ןאילימ 6 ןופ םוקמוא םעד ןופ ץַאלּפ
 ,םוטנדיי ןשיליוּפ םענעמוקעגמוא םעד רַאפ לָאמקנעד ַא ןרָאװעג

 -רַאפ טשינ ןענייז'ס :זיולב רעסיורג ַא ןבילבעג רעבָא זיא'ס

 ןופ ןעמענ יד טשינ ךיוא ,תוליהק ענלצנייא יד ןרָאװעג טקיביײא

 .ןדיי ענעמוקעגמוא יד

 זיא לארשי ןיא .לארשי-תנידמ ןליפסיוא ליוו זיולב םעד

 ןקיבייארַאפ וצ עיצוטיטסניא עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 יד ןופ ךיוא יווװ ,תוליהק ענערָאװעג -בורח יד ןופ קנעדנָא םעד

 םעד ןופ טייצ רעד רַאפ םישודק ןוא םירובג ענעמוקעגמוא

 ."םשו דיא :ןעמָאנ ןרעטנוא םישזער-רעלטיה
 םוצ ץענערג ןפיוא ךיז טציטש "םשו די; ןופ טייקיטעט יד

 רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,"םוקמוא ןוא קנעדנָא;

 ,1953 ,טסוגיױא 19, ג"ישת לולא 'ח תסנכ

 : ןענייז "םשו די; ןופ ןבַאגפיוא יד

 ערעייז ,ענעלַאפעג ןוא עטקיליטרַאפ יד ןרירטסיגער

 רעייז ןופ ןדנעטשמיא יד ,טייקיטעט ,רעטרעניואוו ,ןעמענ

 -רָאפ עלעיצעּפס ףיוא ןענעכייצרַאפ ץלַא סָאד .וו"זַאא םוקמוא
 טרעוו עיצַארטסיגער יד ."םשו די, ןופ (רעטעלב-תודע) ןרַאלומ
 יד ,עטנַאקַאב ןוא םיבורק ןופ ןגָאזתודע ןטיול טריפעגכרוד

 ןקיביײיארַאפ סָאד ןוא עטסיזמוא ןַא ןצנַאג ןיא זיא עיצַארטסיגער

 ,טלעג ןייק טשינ טסָאק םיבורק יד

 רעדָא ,טשינ םירבק ןייק טָאה תונברק בור סָאד יוװ ױזַא

 -ןנָא עלַארטנעצ סָאד טעװ ,טנַאקַאבמוא ןענייז םירבק ערעייז

 הבצמ רעייז יו ןרעוו טכַארטַאב קלָאפ ןשידיי ןופ טרעוו-קנעד

 ערעייז ןרעוו טקיבייארַאפ ןלעוװו "םשו די, ןופ סקנּפ ןיא ןוא

 .ןעמענ

 ןבעג לארשי-תנידמ טעוװ םיבורק יד ןופ גנַאלרַאפ ןטיול

 סָאװ ,טּפַאשרעגריב-קנעדנָא ענעלַאפעג ןוא ענעמוקעגמוא יד

 -גייא זיא קנעדנָא רעייז סָאװ ןכייצ ןוא לָאבמיס רעד ןייז טעוו
 ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ דנוב-סנבעל םעניא ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ,דנַאל

 -רה) גרַאב-קנעדעג ןפיוא םינינב-קנעדנָא ןופ יובפיוא 2

 ,םילשורי ןופ דנַאר םייב ךיז טניפעג סָאװ ,חטש ַא -- (ןורכזה
 .גרַאב-לצרעה םענופ תונכש ןיא

 -נעצ ןרַאפ ןינב ַא :ןרעװ טיובעגפיוא ןלעוװ ןַאלּפ ןטיול

 ַא ;"'םשו די; ןופ קעטָאילביב רעד רַאפ ןוא וויכרַא ןלַארט

 ןענָאילימ יד ןופ קנעדנָא םוצ "הרובג לכיה, ןוא רוכזי-לכיה

 טקַאהעגסיױוא טנעמונָאמ רעשירעלטסניק ַא ; םירובג ןוא םישודק

 קנעדנָא םוצ תסנכה:תיב ַא ,דנַאל רעזנוא ןופ ןזלעפ יד ןופ
 .ןלוש ןוא הליפת-יתב עטרעטשעצ רעטנזיוט יד ןופ

 רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןעלמַאז :וויכרַא 3

 רעדליב ,ןפורפיוא ,ןטנעמוקָאד ;הרובג ןוא םוקמוא ןופ הפוקת

 -ןברוח רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןבעג ןלָאז עכלעוו ,וװ"זַאא
 ,הפוקת

 םעד קלָאפ ןיא ןעלצרָאוװוצנייא ךיז טימַאב "םשו די 4

 רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןיא סָאװ טיײיצרָאי ןופ גהנמ

 -רעיורט ןטלַאהעגּפָא ןרעוו גָאט םעד ןיא .ןסינ ו"כ ףיוא תסנכ

 תונורכז טכעלטנפערַאפ ןרעוו עסערּפ רעד ןיא .ןעגנולמַאזרַאפ

 ןוא הרובג ןוא םוקמוא ןופ הפוקת רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא

 -רעיורט ןוא סעיצקעל ןטלַאהעגּפָא ןרעו ןלוש-רעדניק יד ןיא

 .רעליש יד רַאפ ןעגנורעייפ

 ךיז "םשו די; טָאה ןבַאגפיוא עטנָאמרעד-ןביוא יד רעסיוא
 -רַאפ ןענייז סָאװ ,טייקיטעט ייר ַא ךָאנ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג
 ענעלַאפעג ערעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד ןקיבייארַאפ ןטימ ןדנוב

 ,םישודק
 עיצוטיטסניא עלַארטנעצ יד זַא ,קפס ןדעי רעסיוא זיא סע

 טשינ .לארשי תנידמ ןיא ןייז ףרַאד םישודק יד ןקיבײארַאפ וצ
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 -ךס טנייה ןבעל לארשי דנַאל םעניילק םעד ןיא סָאװ טקוקעג

 ןייא ןיא ןעוו ךיילגרַאפ ןיא ,ןדיי ןאילימ בלַאה ַא ןוא ןייא לכה

 יד זיא ךָאד -- ,ןדיי ןאילימ 2 רעבירַא ןבעל קרָאי וינ טָאטש

 רעד ןופ ךיוא יוו םוטנדיי-טלעוו ןצנַאג ןופ טײקמַאזקרעמפיוא
 ,טבעל סע ואוו טקנוּפ םעד וצ טדנעוװעג ,טלעוו רעשידיי-טשינ
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ַא ןבעל-הכולמ יירפ קידנעטשטסבלעז ַא

 ןופ טעברַא עכעלטפַאשלעזעג רָאי 50 ןופ גנורעייפ רעד ייב
 -לעזעג ןוא רעפמעק .רעטעברַא רעװָאכָאטסנעשט ןקיטומ םעד

 טיול ,ךיוא ףרַאד ,ןַאמרעדעפ לאפר טניירפ ,רעוט ןכעלטּפַאש

 טגיל סָאװ בוח רעקילייה רעד ןרעוו טנָאמרעד ,גנוניימ רעזדנוא

 רעד רָאג ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עלַא ףיוא

 .טָאטש רעזדנוא ןופ םישודק יד ןקיביײארַאפ וצ ,טלעוו

 טציא ןעיײנַאב ,לארשי ןיא "װָאכָאטסנעשט יאצוי ןוגרא, יד

 יד ןפלעהטמ ןרעג ןלעוװ ןוא דנַאל ןיא ָאד עיצַארטסיגער יד

 וצ ןייטשוצ ןלעוװ סָאװ םידיחי ךיוא יו ןטפַאשנַאמסדנַאל עלַא

 .עיצקַא רעקילייה רעקיזָאד רעד

 הצנ ןורכז

 םיבורק ןוא החּפשמ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןיא
 ד"יה

 } = !ןסענרַאֿפ טשינ לַאמנייק ךייא קלעוו ריס
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 טרידוטש .לשימעשּפ ןיא ןריובעג ,רעסקַא פיליפ ר"ד
 -ַאב טָאה רע ואוו ,עילַאטיא ןיא ןוא ,ךיירטסע ךןיוװ ןיא
 ןוא עימעכ ,עיּפָאזָאליפ ןופ ןטַארָאטקָאד ענייז ןעמוק
 -עג ימ סיורג טימ רע טָאה ןלױּפ ןייק קידנעמוק .קיזומ
 ןיא עיזַאנמיג עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןֹוא ןעיוב ןפלָאה
 -קעריד רעטשרע רעד ןעוועג ןטרָאד ןוא ווָאװַאלסינַאטס
 -געשט ןייק ןבילקעגרעביא ךיז רע טָאה 1925 רָאי ןיא .רָאט
 עיזַאנמיג ענעגייא ןַא טיובעגפיוא טָאה רע ואוו ,ווָאכָאטס

 טימ ןעמַאזוצ ,טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעדניק עשידיי רַאפ
 ,עיזַאנמיג רעד ןיא ןירערעל ַא ךיוא ,ַארַאלק יורפ ןייז
 -רעד רעד ןיא טגײלעגנײרַא טעברַא ןוא ימ ליפ רעייז
 זיא רע .טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנודליב ןוא גנואיצ
 ןיא ,1942 רָאי ןיא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא
 "נעשט ןיא ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ טייצ רעד
 .ווָאכָאטס

 -בַא דוד עילע ןוא םהרבא -- רעדורב ,היח --- רעטומ
 .ןײטסענעטָאר-שטיווָאמַארבַא לחר ,שטיװָאמַאר

 -ייב ,דוד השמ :ןיז ,לטיג יורפ ןייז ,שטיווָאקציא בקעי
 ,םייח ןוא קיציא ,שינ

 .לאערטנַאמ ,שטיווָאקציא לרעב
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 ,ךעשזָא לגיפ -- רעטומ ,ךעשזָא אבא -- רעטָאפ
 ןוא לשרעה --- ןיז ייווצ ,לזייר יורפ ןייז ,דוד --- רעדורב
 -סעווש .עשַאב ןוא טעמירפ -- רעטכעט .ךעשזָא קענָאעל
 -כָאט רעייז ;ןרָאבלָאה הנינח ןַאמ ריא ,הרובד -- רעט
 רעייז ;ףלאוו גיוודול ןַאמ ריא ןוא טעמירפ -- רעט
 -כָאט רעייז ,לאטס ףסוי ןַאמ ריא ןוא עשַאב --- רעטכָאט
 ייוצ ןוא יורפ ןייז ,דוד שרעה ןוז ריא ןוא ,הרש רעט
 לבייל ןַאמ ריא טימ עמולב רעטסעווש ;השמ ןוז ;רעדניק
 ךעעזָא עניצ | .ןַאמלערעּפ

 ,ןמלז ,לאכימ --- ןיז ,לרעּפ יורפ ןייז ,ןַאמלעדונ שובייל
 .עלעזיור ןוא עשזדַאנ :רעטכעט .עלייא ,דוד

 .לאערטנָאמ ,שטיווָאקציא לרעב

 ,הקבר יורפ ןייז ןוא ןַאמרעבליז לשרעה
 .לאערטנָאמ ,שטיווָאקציא לרעב

 -סעוװש ,(קילגנָא) הרובד :רעטומ :בקעי לאומש : רעטָאפ
 .ךענעה ,םייח :רעדירב ;הרש היח ,לעדַארפ :ןרעט

 .קרָאי וינ ,שטיווָארדנַאסקעלַא קיציא
 .זירַאּפ ,שטיווָארדנַאסקעלַא פיליש

-( 

 -- רעדירב :(ךישזָאק םייה רעד ןופ) עביוט -- רעטומ
 -- ןוז :(יקצילעּפערּפ) לעזייר יורפ ,ךענעה ,הדוהי ,בקעי
 ,לרעב---רעטָאפ ,עקנילבערט ןיא ענעמוקעגמוא עלַא .לרעב
 .רָאי 69 ןופ רעטלע ןיא 1920 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 .קרָאי וינ ,עבמָאב בייל םהרבא

 ;עליײב -- רעטומ ;רעגרעבמאה לאלצב רזוע --- רעטָאפ
 .האל -- רעטסעוװש ;לבייל ,השמ ,המלש -- רעדירב

 ;קרָאי וינ (רעגריבמאה םייה רעד ןופ) עבמאב הקבר

 :ערבָאד -- עמַאמ ;ןײטשנרָאב גילעז רשא -- עטַאט
 השמ :;ןייטשנרָאב הקבר ;זוַאהדליש קחצי ןוא עצנירּפש
 ערבָאד ;לדניז לאומש רעטעפ ;החּפשמ ןוא ןײטשנרָאב
 ;יורפ ןוא ןַאמלטימ לשרעה -- רעטעפ :היח ;לסיז
 -- יקסנילעשז ךענעה :לחר רתסא :עביל עטנַאט
 :ןָאסקילג .ַאלעה :;ַאקסווָאקישזאב עקריא ;רעטָאפ
 ;ןַאמרעה : שטיווָאקפעל עשטוג :; קעשזיא ; עשָאד ;קעמַאלש
 ;עשָאד ,קעינעה ,שטיוועלומש אלאראק ;קעלָאט ,עשָאד
 ןוא ,יקסנילעשז קעינעה ;אלאד :עקטור ; יקסנילעשז ריאמ
 ,לדָא עמומ

 קרָאי וינ ,ןייטשענרַאב אקנַארפ ןוא השמ

 יי
 טראק
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 ,םישודק עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןקיביײא םוצ
 ס'רעלטיה ךרוד םשה שודיק ףיוא ןלַאפעג ןענייז סָאװ

 ,ןרַאברַאב
 ,הקבר יורפ ,טַארב גילעז -- רעדורב :ענעמוקעגמוא יד
 ((טארב) שטיווָאקוװעל עלָאװכ -- רעטסעווש :לאומש ןוז
 םהרבא -- קינעמילּפ ;עמפיל ןוז ןֹוא הנח רעטכָאט ריא

 .רעטכָאט ןוא עשזור יורפ ןייז ,טַארב
 לָאמ ןייק רימ ןלעוװ טיוט ןקידלושמוא ןקיטייצירפ רעייז
 ןבעגרַאפ טינ לָאמ ןייק םיחצור יד ןוא ןסעגרַאפ טינ

 טארב עקשָאי
 טַארב םייח
 (טַארב) ןַאמסקילג לדַארפ
 טַארב לאיחי
 .(טארב הקבר ןוא גילעז ןופ ןוז טארב לקנַאי



 הצנ ןרפכױל

 :יקסנישזעשזוב לּפָאק -- רעדורב :קיזייא -- רעטָאפ
 .אשוינאמ ןוא ַאניגער ,אלַאב -- רעטסעווש

 .קרָאי וינ ,םוַאבילב-יקסניששזעשזרב רעטסעווש

 -- רעטסעװש ;טנומגיז -- רעדורב ;השמ -- רעטָאפ
 .ַארָאד ןוא אישזדנַא ,ַאלעב ,ַאלַאס

 קרָאי ןינ ,םוַאבילב דוד

 -- ןרעטסעװש ;לטיג -- רעטומ ,קחצי -- רעטָאפ
 םניב -- רעדורב ;לעדנעה ןוא האל ,םירמ ,לדנימ

 .לעקנעי
  קרָאי וינ ,((טארב םייה רעד ןופ) םולב עינארפ

 (טארב םייה רעד ןופ) שזדנַאלָאשז עלעה
 ;2:4:5512:: ניי: שיינא טי יאר = --

 -- רעטסעווש ;םיובנריב עטַאמ --- ןרעטלע ,החּפשמ ןיימ
 ,לגייפ-ענַאשט

 ,לאערטנָאמ ,םיובנריב .א

 ןוא עינעה :רעדניק ןוא ,אקציּפעשזק-םורב אדלעז יורפ
 -בערט ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ עלהאל
 -רַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ןיימ לָאז .עקניל
 .הבצמ עטסעב רעייז ןייז לארשי ןיא טעב

 .םילשורי ,םהרבא ,םורב

 יכדרמ ,ינרַאשט קעציא ,עכאנ עטלַא ,ריאמ : החּפשמ ןיימ
 לעטיג ,היח ,האל ,לארשי ,רעמילש לצעג ,עביל ,םירמ
 ,ינרַאשט

 .ץטילב סקַאמ לקינייא ,רעגָאװש ,רעדורב רעייא

 ;ןלשרעה -- רעדורב ;האל לזייר ןוא יכדרמ -- ןרעטלע
 .עטיא ןוא הכלמ-הקבר -- ןרעטסעווש

 .לאערטנָאמ ,רעטלַאווכוב יול ריאמ

 ,דניק ןוא ַאנעלעה יורפ ,ןַאגַאק דוד ר"ד :החּפשמ ןיימ
 ,םיובנער עילימַאפ ךיוא

 ,לאערטנַאמ ,ַאגַאוו ןורב אנער

 ;ןושמש -- רעדורב ;לטנעי ןוא שיביל -- ןרעטלע
 ,ןוז ןקירָאי-4 ריא טימ רעייטש עשזור -- רעטסעווש
 לגייפ יורפ ןייז ןוא יקסניקנעל בוקַאי :סרעטעפ ; השמ
 ןייז ןוא שטיווָאקרעב לקנעי ;יקסניווילש םייה רעד ןופ)

 ןופ) עלייב יורפ ןייז ןוא ןַאמטּפױה ןמלק ; רתסא יורפ
 בייוו ןייז ןוא שטיוװָאקילשרעה דוד : (יקסניווילש םייה רעד
 ןעמוקעגמוא עלַא -- (שטיווָאקרעב םייה רעד ןופ) הנח
 1945 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןושמש .,עקנילבערט ןיא
 ןייק ןעגניכייּפש ןופ רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןופ געוו ןפיוא
 ,ױכַאד

 ןַאמרעדעפ אינעג ןוא שטיווָאקרעב שוטָאמ
 (שטיווָאקרעב םייה רעד ןופ)

 -סָארג םייח םייה רעד ןופ) עמולב ןוא רעזייל ףּפָאקלעג
 -עב ןמלק עמולב ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג (גרעב
 ,ווָאכָאטסנעשט ןיא .בעג .הנח ןוא ןמלק ןופ רעטכָאט ,סרעק
 ןופ ןרָאי יד ןיא ןענייז עילימַאפ ריא טימ עמולב
 עשישטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא 9
 ,םיחצור

 סעלעשזדנַא סָאל ,גרעבסָארג עמולב ןוא סקעמ

 -יא עמולב רעטסעוװש :המלש השמ ,רעב עילע : רעדירב

 .סעילימַאפ ערעייז טימ (ןַאמסקילג) ףָאקַאס
 ןַאמסקילג אנח

 ,החּפשמ עכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא קנעדנָא ןיא
 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 .לַאק ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ,ןָאדַארג רָאדיזיא

 סָאװ

 וָאכָאטסנעשט ,1927 ןברָאטשעג ,רעבלעג שובייל
 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא ,רעבלעג לחר רתסא
 ןיא -- רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ ,רעבלעג-ךושזאק הכלמ

 ,1942 ,עיצקַא

 -ַאב ןופ גָאט ןטצעל ןיא ןברָאטשעג ,רעבלעג לאקזחי
 דניק ןוא יורפ ,1945 ,ןעזואהטכַאנ ןיא גנואיירפ
 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא

 ,1942 ,יורפ טימ עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא ,רעבלעג אבא
 ןיא ןעמוקעגמוא ,לזייר ןוא ףסוי ןופ ןוז ,רעבלעג הדוהי

 ,1942 ,רעקנוב

 .לוייפ ,םירמ ,ףסוי :ענעבילבעגרעביא
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 ,עמולב ןוא ןמלז המלש ןופ ןוז ,גרעבדלָאג םולש קחצי
 -ָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,םעניורג לקנעי ןופ לקינייא ןַא
 נעזָאר לדנענעג טימ טַאהעג הנותח ,1898 רָאי ןיא ,ווָאכ

 ןסייו -- רעדניק ןיינ ןוא יורפ ןייז ,רעדורב ןיימ .לַאט
 ,זיא ןייבעג רעייז ואו טשינ וליפַא רימ

 .קרָאי-וינ ,גרעבדלַאג סיאול

 ,עלעפ -- רעטסעווש עטַארייהרַאפ עטכַארבעגמוא עניימ
 .רעדניק ןוא רענעמ ,עמולב ,רתסא

 ,ןסעגרַאפ טינ ךייא טָאה סָאװ רעדורב רעייא
 .לאערטנָאמ ,רעבלעג םוחנ |

 :רעדורב :(ןַאמרעייפ םייה רעד ןופ) לעגייפ : רעטומ
 ,1942 עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ,לרעב

 .ָאטנָארָאט ,ןַאמטוג דניקסיז

 ;הימח ,ףסוי :רעדירב ;םירמ ןוא רעזָאל :ןרעטלע
 .לעצנעטש ףסוי-יכדרמ רעגָאװש ןוא לעכַאר רעטסעווש

 ןַאמסקילג אנח

 -כַאּפ םייה רעד ןופ) לערעּפ :רעטומ ;רעב עילע : רעטָאפ
 ןַאמטַארב הרש ,רעטכיר האל-הנח :רעטסעוװש ;(רעט
 עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא .דוד לאקזחי :רעדורב
 ,1942 רָאי ןיא

 ָאטנָארָאט ,ןַאמסקילג םייה רעד ןופ ןַאמטוג טעמירפ

 ַאלָאּפ :דוד ןוא ריאמ ,םולבנעזָאר םירבח עטנעָאנ עניימ
 ןושרג ,שטיוָאנַאשרעג ;ןייטשנוװעל סחנּפ ;ַאקסנימַאק
 ,ָאקצילעפערּפ ,שטיװָאבוקַאא עשמיש ;לשרעה קענארג
 ןַאמפיק לחר :;ַארָאד ןוא ןייטשרעייפ עלהקבר :הרש
 רעצינּפָאטס ,אקוילש ,ןמלז סאגיז ,טָאגפלעה לבייל
 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,(ןַאפעטס)

 ,זירַאּפ ,ןַאמגרעב לבייל

 ,היח עגייפ ,לדנעמ לאומש  ,יקסווָאקישזראב
 .לדנימ ,לארשי ,לשרעה ,בייל ,המלש ,לאיחי

 .קרָאי וינ ,ןַאמסקילג לדנארק

 "םהרבא

 ;לעזייר -- רעטומ ,ןַאמסקילג השמ -- רעטָאפ
 עדניה ,עמולב ,טעמירפ -- רעטסעווש יד

 ךענעה ןוא שרעה:-ריאמ --- רעדירב יד
 ,1942 ןיא ןעמוקעגמוא .וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג עלַא

 .עדַאנַאק ,ַאטנָארָאט ,ןַאמסקילג ףסוי

 .םישודק רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא

 .קרָאי וינ ,ןַאמסָארג לטיג ןוא לארשי

 .היח -- רעטכָאט :םוחנ -- ןוז ;:ריאמ -- ןַאמ

 .קרָאי ןינ ,רעבלעג זוָאר

 רעט4 רעד טימ ,1942 ןיא אקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ,הבר-הנעשוה רַאפ גָאט ַא ,עיצקַא

 -- ןרעטסעװש :;לחריהרובד ןוא המלש -- ןרעטלע
 ברע ,עיצקַא רעט2 רעד טימ .הרש ,טעמירפ ,עביל

 לרעטכעט ריא טימ קנַארפ רתסא -- רעטסעווש ; תוכוס

 -ןסַאמ ןיא ,ירשת ןיא גָאט 13 ,עלעדנעמ דניק ןיימ ; םירמ

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא סאג עוואק ,רבק

 ענעזעוועג ןיימ :הרות-תחמש ,עיצקַא רעט5 רעד טימ

 .ןַאמסקילג ךיוא ןעמָאנ רעשלדיימ) (איזדע) רתסא יורפ

 ןַאמסקילג ןַאמּפיל

 ,לולא שדוח ןיא געט 4 ןברָאטשעג ,גרעבדלָאג םהרבא
 .וָאכָאטסנעשט ןיא 2

 ,ףרָאדסמערק ןריובעג ,(םהרבא ןופ יורפ) גרעבדלָאג לחר
 ןופ טייצ רעד ןיא) סיצַאנ יד ךרוד טעדרָאמרעד
 ,ירשת שדוח ןיא געט 17 ,(עיצקַא סגנוטארסיוא יד
 -ןסַאמ ןיא טקידרעַאב .וָאכָאטסנעשט ןיא 2
 ,.סַאג איוואק ףיוא רבק

 רעטכָאט ןייז טימ ,(םהרבא ןופ ןֹוז גרעבדלָאג דוד
 -ּפעס ןיא ווָאכָאטסנעשט ןופ טקישעגקעװַא .ַאינַאה
 ןיא (ירשת שדוח ןיא געט 11) 1942 ,22 רעבמעט
 .עקנילבערט רעגַאל ןטיוט

 -קיל םייב טעדרָאמרעד ,(םהרבא ןופ ןוז) גרעבדלָאג בקעי
 ןט26 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ָאטעג עניילק יד ןרידיוו
 ,1943 ,ינוי

 -ַאלעמ ןריובעג (בקעי ןופ יורפ) גרעבדלָאג ,ַאּפעטס
 ,רעבָאטקָא ווָאכָאטסנעשט ןופ טקישעגקעװַא .ץיווָאכ
 .אקנילבערט רעגַאל ןטיוט ןיא ,2

 .צ ,ק ןיא ןעמוקעגמוא ,(בקעי ןופ ןוז) גרעבדלָאג קילעז
 ,1945 ,(דנַאלשטייד) דלַאװנעכוב

 ןופ טקישעגקעװַא (בקעי ןופ ןוז) גרעבדלָאג קערעב
 ,רעבָאטקָא ,(אטאגלאג .ַאקװָאצַאלּפ) ווָאכָאטסנעשט
 ,אקנילבערט רעגַאל ןטיוט ןיא ,2

 .צ .ק טכַאמעגכרוד ,(בקעי ןופ ןוז) גרעבדלָאג קעינעה
 -עג .,דלַאװנעכוב .צ .ק ןיא וװָאכָאטסנעשט ,גַאסַאה
 .1946 .נַאי 18 ,ץייווש ,םוירָאטַאנַאס ַא ןיא ןברָאטש

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ,(םהרבא ןופ ןוז גרעבדלָאג קחצי
 .(טסואווַאבמוא עטַאד) סיצַאנ



 הצצנ ןורבכול

 -עג) ַאלָאּפ יורפ טימ ,(םהרבא ןופ ןוז) גרעבדלָאג ןרהא
 ,דניק ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןופ ,ץיוװָאנָארַא ןריוב
 .צ ,ק ןיא טכַארבעגמוא ,ןידנעב ןיא טניואוועג
 ,1943 ,ץיוושיוא

 ןיא טניואוועג ,(גרעבדלָאג ןריובעג) ץיוװָאנַאמלַאס ַאלעה
 יצ .ק ןיא טכַארבעגמוא רעדניק 2 טימ ,ןידנעב
 ,1943 ,ץיוושיוא

 -עג ,(גרעבדלָאג ַאלעה ןופ ןַאמ) ץיווָאנאמאלאס סוקניּפ
 .צ .ק ןיא גנואיירפַאב יד ךָאנ געט עקינייא ןברָאטש
 ,1945 ,24 לירּפַא ,ןעזלעב-ןעגרעב

 -עג ,(טטאק ןריובעג) עלייק יורפ ןוא יקסנייזאר ףסוי
 -עגקעװַא ,וָאכָאטסנעשט ייב ץינמַאלק ןיא טניואוו
 -ןטיוט ןיא (ווָאקארטעיּפ ייב) ץיװָאקשרַאג ןופ טקיש
 ,1942 ,ןושח שדוח ןיא געט 12 ,אקנילבערט רעגַאל

 .לדנייש רעטכָאט טימ ,(ףסוי ןופ ןוז) יקסנייזָאר ןרהא
 ןיא ,1942 ,רעבָאטקָא ,קסמָאדַאר ןופ טקישעגקעװַא
 .עקנילבערט רעגַאל ןטיוט

 ןברָאטשעג ,(ףסוי ןופ ןוז) יקסנייזאר עמלַאז
 ,1943 ,וָאכָאטסנעשט ,ָאטעג עניילק

 ,ןייטשניבור ןריובעג ,(עמלַאז ןופ יֹורפ) יקסנייזאר לדנייש
 -יילק יד ןרידיווקיל םייב טעדרַאמרעד רעטכָאט טימ
 ,1943 .ינוי ןט26 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ַאטעג ענ

 ןופ טקישעגקעװַא ,(ףסוי ןופ ןוז) יקסנייזאר םהרבא
 רעגַאל ןטיוט ןיא ,1942 רעבָאטקָא ,קסמָאדַארָאװָאנ
 ,אקנילבערט

 טעדרַאמרעד ,דניק ןוא (ףסוי ןופ ןוז) יקסנייזאר רעיימ
 ,19432 ,קסמָאדַאר-ָאוװָאנ ןיא סיצַאנ יד ךרוד

 ,יקסייגאב ןריובעג ,(רעיימ ןופ יורפ) יקסנייזאר אלאס
 ,1941 ,קסמָאדַארָאװַָאנ ןיא ןברָאטשעג

 יורפ ןוא ,קסמָאדַארָאװָאנ ןיא טניואועג ,לָאבָאס השמ
 -עגקעװַא ,רעדניק 2 טימ ,(יקסנייזאר ןריובעג) ַאינַארפ

 ןטיוט ןיא 1942 רעבָאטקָא קסמָאדַארָאװָאנ ןופ טקיש
 ,אקנילבערט רעגַאל

 יורפ ןוא ,קסמָאדַארָאװַאנ ןיא טניואוועג ,ןַאמדיײז בקעי
 -קעװַא ,רעדניק 2 טימ ,(יקסנייזאר ןריובעג) אשטוג
 ןיא 1942 רעבָאטקָא קסמָאדַארָאװָאנ ןופ טקישעג
 ,אקנילבערט רעגַאל ןטיוט

 -עג ,גרעבדלָאג השמ ןופ ןיז ,לאקזחי לאומש ןוא קילעז
 יד ךרוד ןסירעגקעװַא ,קסמָאדַארָאװָאנ ןיא ןריוב
 געט 20 ,1942 רעבָאטקָא ןט10 םעד תויח עשיצַאנ
 ןטיוט ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ג"שת ירשת ןיא
 ,אקנילבערט רעגַאל

 -ברוד (דוד ןופ ןופ) גרעבדלָאג (סוקרַאמ) יכדרמ ןרהא
 ןיא ןברָאטשעג .ווָאכָאטסנעשט גאסאה .צ .ק טכַאמעג
 ןסינ שדוח ןיא געט 22 ,דנַאלשטייד ,טרופקנַארפ
8, 

 קרָאידוינ ,(יקסנַאשזור) גרעבדלָאג (טעכַאי) עיזדַאי ןוא השמ

 יד ןיא

 רעדירב עניימ

 ,לטיג -- רעטסצעווש ,רעסיז ןוא קיציא ,םהרבא

 ,ערבָאד ןוא עכַאנ

 ,הקבר

 ןינ ,דנַאמַאיד דוד

 : ןרעטלע

 ,טבשש 'ה ,ה"ע ,ףסוי ןב ריאמ קחצי ,עטַאט רעד

 ,חמת יד ,ה"ע ךינעה ךונח תב הרש היח עמַאמ יד

 :רעטסעװש עטסטלע ןיימ

 ד"יה ריאמ קחצי תב האל לידנעה

 :רעדירב ייווצ עניימ ןוא

 ריאמ קחצי ןב לדנעמ םחנמ

 לרעדורב רעטסגניי ןיימ ןוא

 .ה"ע ריאמ ץקחצי א המלש-לארשי

 .טיורטעד ,סַאבוזד ךינעה

 ;ןועמש ןוא המלש --- רעדירב ; הנח ןוא ריאמ --- ןרעטלע

 ןרעייט ןיימ ;שּפעיּפ לגייפ ןוא עדניה ,עטנעי --- רעטסעווש

 .יקסוועליד המלש -- עדייז ןוא רעטָאפ ,ןַאמ

 .לאערטנָאמ ,שפעיפ עילימַאפ ןוא יקסוועליד רתסא

 טימ גיססע עביל ןוא ןושרג -- רעטסיוושעג ערעזדנוא
 ערעייז טימ ןילָארַאק ןוא םהרבא -- רעדניק ערעייז
 ,רעטכעט

 .קרָאי וינ ,ןַאמױד לאקזחי ןוא ינימ

 -- רעטסעווש ;עשטוג -- רעטומ ;יבצ בקעי -- רעטָאפ
 רעד ןופ) ,הנח -- ןירעגעווש ; השמ -- רעדורב ; עלעגייפ
 ןוא עלהרש :רעדניק ייוצ ערעייז ןוא (רעגערּפ םייה
 .על"הרח

 לאערטנָאמ ,ַאגַאװ המלש
 .קרָאי וינ ,ַאגַאװ ןַאמטָאר עלהיח ןוא

 -לע ס'יורפ ;שטיווװָאקילשרעה לחר ןוא ףסוי -- ןרעטלע

 .טעסרָאג לעטַאמ ןוא לאומש -- ןרעט

 שריוה-שטיווָאקילשרשה ןיבור

 קרָאי ןינ ,טעסרַאג-שריוה עקשור

 ןוא לדוי -- רעדורב :הוח ןוא םהרבא -- ןרעטלע

 ,האל --- רעטסעווש

 .יקָאוװלימ ,שטיווָאקרַאמ (עילימַאפ) רעבאה עינימ

 ,לדניירק -- רעטסעוװש ;עדיירפ ןוא לשרעה -- ןרעטלע

 .רעדניק ןוא רענעמ ערעייז טימ הקבר ןוא הנח ,רתסא

 .קרָאי ןינ ,שטיוועזאט קעשזד ןוא גרעבצרעה ַאלעפ
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 ,םיובגנילש עדניה-הרש ןוא ףסוי-ךורב -- ןרעטלע

 .קרָאי וינ ,ןַאמסלעדנַאה חָאר רעטכָאט

 ןיא ןריובעג .(ןַאמרעביל םייה רעד ןופ) טָאגפלעה עסעּפ
 -יווקיל רעד תעב 1942 ילוי ןיא ןסָאשרעד .ווירעשּפ
 -ַאוצ .ָאטעג םעניילק רעװָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאד
 לאיחי ןופ רעטכַאט ,עינַא לקינייא ריא טימ ןעמ
 ,טָאגפלעה

 -ָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,(רעצעז) טָאגפלעה ריאמ לאיחי
 1942 ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא .ווָאכ
 .ןוז ןוא יורפ טימ

 -עד ןרָאװעג .וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,טָאגפלעה דוד
 .רעטכָאט ןוא יורפ טימ עיגלעב ןופ טריטרָאּפ

 טריטסערַא .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,טָאגפלעה הכלמ
 ,טריטרָאּפעד ןוא זירַאּפ ןיא 1942 ילוי ןט16 םעד

 ןיא ןריובעג ,(טָאגפלעה םייה רעד ןופ) ןַאמגרעב הרש
 ןיא 1942 ילוי ןט16 םעד טריטסערַא .ווָאכָאטסנעשט
 -גרעב םוחנ ןַאמ .טריטרָאּפעד ןוא ןוז ריא טימ זירַאּפ
 טרָאד ןופ ;זירַאּפ ייב עיוויטיּפ רעגַאל ןיא ןעוועג ,ןַאמ
 ,ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפעד

 ;וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,טָאגפלעה לבייל
 ,1942 רעבָאטקָא ןיא עקנילבמערט ןייק

 טריטרָאּפעד

= 1 

 לארשי -- ןוז :טעמירפ -- רעטומ ;לרעב -- רעטָאפ

 רעד ןופ) קעטאקָאק עפעטס :םענוב -- רעדורב ;קחצי
 .עלעפ ןופ רעטסעוװש יד (קישטיוו םייה

 ןַאמּפָאה עלעפ ןוא בקעי

 .ַאנֹע -- יורפ ;הרש ןוא ילתפנ -- ןרעטלע

 .ָאגאקיש ,רעקרעוודנַאה ןעב
= = 

 וו

 יי

 יע
 יא

 יי
2 1 

 א ר 2

 וי 2 0 א א
 א

 א יי

 0 יא
 יא טו א
 יט 8 : אי איט בא

 : רעטסיוושעג ןוא ,הקבר ןוא לדנעמ :ןרעטלע עביל עניימ

 .ןָאגרַאװ עלעדניה ןוא עלייק ,עביוט ,לואש ,השמ

 .ןָאגרַאװ סעדָאה ןוא לפַאק

 .ןָאגרַאװ היח רעטומ ןיימ

 ןָאגרַאװ קעמיש ןוא סעדָאה ,לפַאק

 ;שטיוװעקטנעימ עזר ןוא שרעה השמ ןרעטלע

 .עמלַאק ןוא לעטייפ --- רעדירב

 סעלעשזדנא סָאל ,יקסווַאשרַאו םהרבא

 דוד השמ --- רעדירב ;רתסא ןוא ןתנ לאומש -- ןרעטלע

 .היח רעטסעווש ; לכַאמ םהרבא ןוא

 .סעלעשזדנַא סָאל ,עצינשזָאוװ לעזייר ןוא עמיש

 ;ןמלק --- רעדורב :עמילב הרש ןוא שינייב --- ןרעטלע

 .אשזדַאי ןוא הרפש ,הניד ,לטע -- רעטסעווש

 ,קָאטשניױו םייה רעד ןופ ,יקצינשזָאו ןעב

 .לַאק ,סעלעשזדנַא סָאל



 הצנ ןודצכזל

 םייה רעד ןופ) לדַארפ ןוא שינייב ןופ ןוז ,עצינשזָאװ ןמלז

 -מעצעד ןט1 'םעד וװוָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג (ןַאמרעדעפ

 ןייז רָאפ טצעז ןוא לוש סקלָאפ יד טקידנעעג ,1916 רעב

 ןופ .עלוש רעקרעװדנַאה רעװָאכָאטסנעשט רעד ןיא ערעל

 שיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד וצ טרעהעג ןָא טנגוי ןייז
 ןופ ךורבסיוא ןטימ ,1929 רָאי ןיא ."ריעצה-רמושה, ןופ

 עמַאזוצ ןליוּפ רע טזָאלרַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןָא טמוק ןוא גנוגעוװַאב רעד ןופ םירבח עּפורג ַא טימ

 עכעלטּפַאשלעזעג ןייז רָאפ טצעז רע ואוו ,ענליוו ןייק

 טעיוװָאס ןייק טּפעלשרַאפ רע טרעוו טרָאד ןופ .טעברַא

 לרוג םעד טלייטעג .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ןוא דנַאלסור

 ,םיטילּפ ערעדנַא רעטנזיוט ןופ

 -טקידענעב .ס השמ :רעדירב ענעבילברַאפ-ןבעל יד
 ָאעדיוװעטנַאמ ,עצינשעזָאו

 לארשי ,הפיח ,הצינשו דוד
 .קרָאי וינ ,ןַאמרעדעּפ לאפר :רעטעפ רעד

 ןעמוקעגמוא ,זירַאּפ ןופ טריטרָאּפעד --- ןַאמדניוו לבייל
 ,םישטנעוװשָא ןיא

 .קרָאירינ ,ןַאמדניוו ןילקַאשזד ןוא שַאליופ

 -ַאפ ריא ןוא יקספ
 ָאקַאמ-רעגניליו הרש -- רעטסעװש | המלש ,ןויצ ןב --- רעדירב ;עשּפיל ןוא םייח --- ןרעטלע ד

 .עילימ .רעטלַא ןוא ןרהא ,בייל ,יכדרמ
 .קרָאי ןינ ,רעגניליו סקַאמ ןַאמלָאוװ השמ

 ןַאמלָאוװ לעטרַאפ סיסנערפ

 "עזר -- רעטכעט :;עדיירפ ןוא לרעב -- ןרעטלע טא א

 ,לקנַאי ,שרעה ,לּפָאק -- רעדירב ;םירמ

 ןַאמסקַאװ לחר ןוא ןמלז -- יורפ רעד ןופ ןרעטלע

 .ןמלק רעדורב ;עלעה ,עינַארפ ,עשטוװַאכ --- רעטסעווש
 ָאגַאקיש ,יורפ ןוא ןַאמכייוו קחצי

 -עשטש םייה רעד ןופ ,עלייב ןוא עיאש-ףסוי -- ןרעטלע

 ,קעטוג --- רעדורב ;שטַאק
 .ָאטנָארָאט ,גרעבפייו קעמָאי ןוא דרַאנרעב

 ;עבש ,לרעּפ -- רעטסעווש :עינַאמ ,רעזָאל --- ןרעטלע ןיא ןריובעג .ןַאמדניװ לבייל --- רעטָאפ ןוא ןַאמ רעזדנוא

 ,בייל עיציא --- רעדורב ןיא ןסירעגקעווַא .זירַאּפ ןדפ טריטרָאּפעד .ווָאכָאטסנעשט

 ןַאמדניוו ףלָאװ .ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא .טנגוי רעדנעילב רעד

 ךיירקַארפ ,זירַאּפ ןַאמדניוו ןילקַאשזד ןוא .פ
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 .(דרַאנרעב) לרעב רעדורב :הרש ןוא המלש -- ןרעטלע

 ,שזדנאלאז (םַארבַא םהרבא ,(ָאעל) בייל לארשי
 .קרָאי וינ

 יי יי

 ,לאומש ןוא םייח --- רעדירב : האל ןוא בייל --- ןרעטלע

 .ָאגַאקיע ,עילימַאפ ןוא (ןאמדייז) ןייטשרעבליז לחר

 ;אבא -- רעדירב :עכַאנ ןוא קחצי-לאפר -- ןרעטלע

 ;(דרַאבלעג) לרימ -- רעגיווש ;המלש-םייח --- רעווש

 .תוחּפשמ ערעייז טימ סנירעגעווש ןוא סרעגָאװש

 .ָאגאקיש ,עילימַאפ ןוא ןַאמדייז םירפא

 א

 ר

: 

2 2 
 2 אי יע

 טי

 קינייא ןוא ,קחצי ןופ רעטָאפ רעד --- ןײטשדנַאז עווָאװ
 ,בייל הירא

 עא

 2 2 יי 2

 יי

 2 יי עי א

 0 יי טי
 יי יש

 יי

2 0 

 2 יש יי
 עמ

 6 וי יי :

 ןופ ןוז רעד ,ןײטשדנַאז דרַאנרעב
 ןיא סנרּפ ַא ןעוועג ,ץיװָאטַאק ןיא

 ןעמוקעגמוא ,עווָאװ
 .הליהק רעשידיי רעד

 ו זו ָא כ ָא ט ס נ ע ש ט
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 ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא טַאדלָאס סלַא ,ןײטשדנַאז עוװָאװ

 ןגָארטעג ,קרָאי ןינ ,קעטיל ,ןײטשדנַאז בייל הירא

 רעד ןיא ,4363 :רעמונ -כייצ םענעכעלב סעד

 ,"ןדיי .שט; ךוב ןיא טנָאמרעד) .ָאטעג רעניילק

 .(258 טייז
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 ןרעטלע ,סאגיז רתסא ןוא לדנעמ ךיז ןעניפעג דליב ןפיוא
 -נעשט ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעוט --- סאגיז ירעה ןופ
 ןוא דוד-םייח רעדירב ענייז ןוא --- ףילער רעוװָאכָאטס
 רעװָאכָאטסנעשט ןיא וויטקַא ןעוועג זיא רעכלעוו ןמלז
 -ַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא דילגטימ ַא ןוא ןייארַאפ-לדָאנ
 "םייח רעדורב רעד ןוא סאגיז רתסא ןוא לדנעמ .עיצַאזינ
 ןיא עיצקַא רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז דוד
 רעד ןיא רעטסגניי רעד ,1942 ןיא ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט
 -רעביא ןזיווַאב רעקנַארק ַא טָאה -- ןמלז --- החּפשמ
 -עגנײרַא טַאטשנעיזערעט ןיא זיא ןוא ןשטייד יד ןבעלוצ
 רע זיא רעטעּפש ,לאטיּפש ןקיטרָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןעמונ
 ןסור יד ךרוד ,עקנַארק עּפורג רערעסערג ַא טימ ןעמַאזוצ
 טריפעגקעווַא ןוא סָאטיױא-טסַאל ףיוא ןרָאװעג ןדָאלעגפיוא
 .ןדנואוושרַאפ םיא ןופ רוּפש רעדעי זיא ןָא ןַאד ןופ .ןרָאװעג



 הצנ ןורפזד

 .וָאכָאטסנעשט ןיא 1892 ןריובעג ,ףּפָאנקרעבמיצ לקנַאי

 ןיא 1894 ןריובעג ,(ןַאמיײרפ) ףּפָאנקרעבמיצ לדניירב
 ,1922 .טשעג ,ווָאכָאטסנעשט

 װָאכָאטסנעשט ןיא 1916 .בעג ,ףּפָאנקרעבמיצ לדנייש

 ,טלַא רָאי 1 ,לדניירב רעטכָאט ןוא

 עלַא ןענייז ןַאמ סלדנייש ןוא ןעמַאמ רעד ץוח ַא

 ,1942 רָאי ןיא עיצקַא רעד ייב ןעמוקעגמוא

 (ףפָאנקרעבמיצ) רעּפמָאז האל

 א
2 

 .ווארעשזרּפ ןיא 1887 ןריובעג ,רעּפמָאז לסָאי

 .לעשזדיג ןיא 1889 ןריובעג ,(ןַאמטָאר) רעּפמָאז סעדיא

 ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1912 ןריובעג ,רעּפמָאז עדלָאג

 ,טלַא רָאי 2 ,הקבר רעטכָאט רעייז

 ,ָאכָאטסנעשט ןיא 1914 ןריובעג ,רעּפמָאז םירמ

 .ָאכָאטסנעשט ןיא 1918 ןריובעג ,רעּפמָאז הקבר

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ,1920 ןריובעג ,רעּפמָאז לזייר

 ,ָאכָאטסנעשט ןיא 1922 ןריובעג ,רעּפמָאז רתסא

 רעד תעשב ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעמוקעגמוא עלַא

 ,1942 רָאי ןיא גנולדיזסיוא

 .קרָאי וינ ,רעּפמָאז החמש

 ,האל -- רעטומ ; לאומש --- רעטָאפ

 סַאגיז עצנירּפש ןוא היעשי

 יי =

 א
 יי 0

 0 א

2 

 ,לגייפ --- רעטסעװש ;האל רתסא ןוא השמ -- ןרעטלע

 .קחצי ןוא ךורב :רעדירב :לזייר ,עביל ,אטעי

 קרָאי וינ ,טיילגרעבליז ָאטָאל ןוא םירפא

 2 טי

 ,לדנעה ןוא דניקסיז -- ןרעטלע

 .רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ לסָאי --- רעדורב

 ןַאמ ריא טימ רעניײטָאג האל לחר -- ןרעטסעווש

 ,רעדניק ןוא

 .רעדניק ןוא ןַאמ טימ ,יקסוװַאשרַאװ ,עביל

 .רעדניק ןוא ןַאמ טימ ,ןַאמסקילג האל

 .רעדניק ןוא ןַאמ טימ ,יקצָאלּפ ,לזייר

 ,רעדניק ןוא ןַאמ טימ ,רעייטש ,טעכאי

 .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ,ןַאמדייז סירָאמ רײד
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 וװָאכָאטסנעשט ןיא טניואוועג ,ינרַאשט הרש ןוא דוד
 ,1942 ,רוּפכ םוי -- ןעמוקעגמוא .19 ַאקסװַאשרַאוװ

 קרָאי וינ ,יקסנַאט .א
 יי
 יי

 אב א יב

 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ינרעשט לשרעה : יש א 62 יי
 ,1942 ,עיצק ַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ינרַאשט הרובד : , 0 אה 4

 יורפ טימ ,1943 ָאטעג ןיא ןעמוקעממוא ,ינרַאשט ישטיא
 ,דניק ןוא

 -מוא -- דניק ןוא ןַאמ טימ ,ינרַאשט-רענפיוא האל-לחר
 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעג

 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ינרַאשט עינַאמ
 ,1942 ,עיצקַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ינרַאשט ילַאס

 .הסעמ ,רתסא ,לעזָאר :ענעבילבעגרעביא

 .גיססע םהרבא ןוא ,לשרעה ,הנח ,לארשי ,ןושרג ,עביל
 ןעמוקעגמוא -- טרַאבלעג לדניירב ןוא לדניירק ,םהרבא

 .ךיירקנַארפ ןיא |
 קרָאידינ ,ינרַאשט השמ ןוא ,(ןַאמיוד םייה רעד ןופ) ןעלעה
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 יע; ,ץיּפש ,ַאעמָאלַאס -- רעטומ ןוא ןָאמָאלַאס --- רעטָאפ
 2 0 2 --- ץיּפש ַאלימ---רעטסעווש ,ןַאמדירפ ַאקנַאה---רעטסעווש
 , .אקנילבערט ןיא 1942 ןיא ןעמוקעגמוא

 .זעזד .נ ,טעבַאזילע ,ץיפש-דנַאבכוט ַאמָאר

| 
 -סעווש ; שטיוװָאבוקַאי עוועש עדניה ןוא החמש -- ןרעטלע |
 .רָאי 11 ןופ רעטלע ןיא --- שטיוװָאבוקַאי לסעּפ -- רעט |
 -יווקיל םייב ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ,לשרעה רעדורב |

 ןופ רעטלע ןיא ,1942 לירּפַא ,ָאטעג עניילק יד ןריד
 .רָאי 8

 ןעכאק-שטיווָאבוקַאי-הקבר ןוא שטיווָאבוקַאי לארשי
 עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט



 הצ+ ןירפזל
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 0 א -עג ,1943 .ינוי ןט26 רעד ןעמוקעגמוא ,קעינעה -- ןוז

 .יסעּפ ןוא רעב בקעי -- ןרעטלע ,שטיווָאבוקַאי לרעפ ןוא לארשי ןרעטלע יד
 קרָאי וינ ,יקצַאניוכ האל ןוא שיבייל עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 ַאלעפ ,ױדנַאל ַאשזור :ןרעטסעװש ;םהרבא :רעטָאפ
 רעדורב :רעדניק ןוא רענעמ ערעיײז טימ שטיוועייש

 ,ָאלַאל ןוא קעסָאי ,עינארב ַאלעפ :רעדניק ;סחנּפ
 לארשי ,קעמיכָאי .ל !

 ,עלאמ -- רעטסעווש ;היח ןוא המלש --- ןרעטלע

 ;לדנעמ-עמלַאק ,סחנּפ -- רעדירב ;:רתסא -- רעטומ
 ,עדלַָאג -- רעטסעווש

 .קרָאי וינ ,םיובסינ-יקסנישטנַאכ ַאללעב

 -כאל ןרהא עמכַאנ -- רעטָאפ ;טרָאּפָאּפַאר קחצי -- ןוז עשטכָאר -- ןרעטסעװש :;היח ןוא יכדרמ -- ןרעטלע
 ,החּפשמ ריא טימ רעפמאז הנח -- רעטסעווש ; ןַאמ ,עשזדַאנ ןוא

 (ןַאמכַאל םייה רעד ןופ) קַאּפַָאלכ רתסא | .ָאגַאקיש ,טטיווָאבוקַאי עילימַאּפ

 ָאװ ,השמ -- רעדירב :עטיא ןוא השנמ -- ןרעטלע
 .עלהרש ןוא רתסא-האל ,םירמ -- ןרעטסעווש

 / .ָאגַאקיש ,שטיווָאבוקַאי-ןָאמָאלַאס קיזייא
2 

4 

 דוד-םייח --- רעדירב ;ןמלז ריאמ --- ןוז ;ַאלער -- יורּכ

 ,ףסוי-לאומש ןוא
 ,לאערטנָאמ ,שטיווָאבוקַאי בייל

 א 2 ןושמש -- רעדורב ;הרש-היח ןוא עילע -- ןרעטלע
 2 2 .עצנירּפש ,לטיג-עביוט --- רעטסעוװש

 2 י .סיוו ,יקָאוולימ ,עילימַאפ ןוא שטיוָאבוקַאי לשרעה

 ֹכ

 ,ףָאהלּפמעט (הנח) ַאװע רעטסעווש ןיימ

 עטיא -- רעגָאװש ןוא רעטסעווש ;עטיא הרש -- רעטומ

 .ךוּפאר גילעז ןוא

0 

 ;חניד -- רעטסעווש ;הכלמ ןוא קחצי םהרבא -- ןרעטלע
 דוד המלש -- רעדורב

 .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ,קַאּפָאלכ עלעגייפ

 ןיא 1892 רָאי ןיא ןריובעג ,ןַארַאכ ןמלז -- רעטָאפ
 1888 רָאי ןיא ןריובעג ,עדניה -- רעטומ ;לָאּפצעינאק

 .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ,קצובָאלק ןיא ,ףָאהלעּפמעטדווָאלבַארכ ןעלעה

 ןַארַאכ קעלָאב ןוא קחצי ,םהרבא .אינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 55 = טיי אביב טי אט טאש ר יג יע רעיא א שערי על רע עי יע ראק עי עי רעיא בא א יט טא נב נייע ביעט
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) 

 רעטסעווש ;לגייפ-רתסא ,הקבר ,דוד רעדניק ,
 טימ רתסא ;עילימַאפ ריא טימ ןייטשנעזָאר טעמירפ
 םהרבא -- רעדירב ;עילימַאפ יד טימ עקטיא ;ןַאמ ריא
 ,ןרהא השמ ןוא

 .קרָאי ןינ ,קַאּפָאלכ עמיש

 ,לדוי -- רעדירב .ןַאמשיפ הנח ןוא ןַאמּפיל --- ןרעטלע
 -רַאפ -- ןַאמשיפ השמ .דניק ןוא יורפ טימ הירא ןוא
 ,דנַאלסור ןיא ןדנואווש

 .קרָאי ןינ ןַאמשיפ-ןַאמסַאל עלעה

 .קערוי -- רעדורב ;הכלמ ןוא וװַאטסוג --- ןרעטלע

 האדנאל ָאעל
 אינרָאפילַאק ,ןוַאטרעלָאפ

 קי

 2 א

 ןוא לדנעמ -- רעדירב :עשטלאב ןוא דוד -- ןרעטלע
 ןוא ןַאמ ןטימ עשטנַאכ ןוא רתסא -- רעטסעוװש ; השמ
 ,לאומש ןוא ןרהא -- רעדניק

 .םילַאק ,םייהַאנַא ,ווָארַאטס-רענרעגָאל
 זירַאּפ ,רענרעגאל קחצי ,לגייפ עטיא

 הקבר הרש ,ַאכַאר ,ףלָאװ םייח
 .פילַאק ,םייהאנא

 םהרבא -- רעדורב ;ןַאמסַאל הנח ןוא ןרהא -- ןרעטלע
 -מוא ,לווייפ ןוא עלעסעּפ רעדניק ןוא עביוט יורפ טימ
 -סַאל עלעפ ןוא היעש ,עיגלעב ,ןּפרעװטנַא ןיא ןעמוקעג
 ןוא ןַאמסַאל הנח ןוא בקעי ,עלעסעּפ דניק רעייז ,ןַאמ
 .עזיור רעטסעוװש .דניק

 .קרָאי ןינ ,ןַאמסַאל השמ

 :ענרַאשט רעטומ ןוא ,ןהכה ףסוי ללה רעטָאפ
 .ןןרהא -- רעדורב :הרפש ןוא לחר -- רעטסעווש

 קרָאי וינ ,שטיווָאקפעל ןַאמָאר

 .םינכש ןוא טניירפ ,םיבורק ערעזדנוא

 קרָאי ןינ ,ױרפ ןוא ןַאמטיל ןעטיענ

 !קנעדנָא ןקיבײא םוצ

 -רעדעל עלעדיירפ ,ןַאמרעדעל היח ,שטיװָאנָאמ עיזדאמ
 השמ ,למייח ןוז ןוא ןַאמרעדעל עינַאמ ןוא לשיפ ,ןַאמ
 ןוא לרעב ,עילימַאפ ןוא ףָאהלעּפמֶעק הרובד היח ןוא
 עלייק ןוא עקצרַאה ,עילימַאפ ןוא שטיװָאקשָאמ הנח
 ענָאשקישּפאנ םירמ ןוא יכדרמ ,עילימַאפ ןוא שטיוװָאקלעז

 .ןַאמרעדעל לחר ,עילימַאּפ ןוא

 ןַאמרעדעל הרש ןוא השמ

 א טו
 יי יש
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 ןרהא -- רעדירב :הקבר ןוא דוד השמ -- ןרעטלע
 ,לאומש ןוא ףלָאװ ,םהרבא

 .קסיוו ,יקַאולימ ,לעמעל המלש

 -- רעדירב ;לדנַארב -- רעטומ : ריאמ םהרבא -- רעטָאפ

 ,קילאומש ןוא דרַאנרעב ,ןָאעל ,סירָאמ
 .קסיוו ,יקָאװלימ ,לעמעל ַאינעג

 ןאמרעביל עטנעי היח
 -נעשט ןיא ָאטעג עניילק יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו
 רעטכָאט-רעגיווש ריא טימ ןעמַאזוצ 1943 ןיא ווָאכָאטס

 .המלש לקינייא ןוא עביל

 קחצי ןוז רעד
 -נעשט ןיא גַאססַאה ןיא דלעה ַא יװ ןלַאפעג זיא רעכלעוו
 קידנעמענטימ ,םענייק קידנטַאררַאפ טשינ ,ווָאכָאטס

 ,1944 ,רבק ןיא דוס םעד

 דניק ןוא ירפ ןייז טימ ,םהרבא ,ןוז רעד
 ,1942 ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 לדנעמ ןוא לקנַאי ןיז יד

 ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו

 דניק ןוא ןַאמ ריא טימ רתסא רעטכָאט יד

 .1942 ,ץטיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא

 רעיומרעיירפ עביוט

 ,1942 ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו
 (קעלָאב) ךערייב ןוז רעד

 דנַאלשטיײד .ַאלעצ ןיא שינרעטַאמסיוא ןופ ןברָאטשעג
 ,1945 ןיא

 רעטכָאט ןוא ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ לדנעמ ןוז רעד
 ,ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא ,ןַאמ ריא טימ אביל

 ןַאמרעביל ַאלע ןוא ףסוי



 הצצ ןורפול

 ןַאמלטימ ריאמ -- רעטָאפ :עילימַאפ ס''יורפ ןיימ
 ,רתסא -- רעטומ ;וָאכָאטסנעשט ןיא 1890 ןיא ןריובעג
 ,עביוט -- רעטסעוװוש ;וװעטסמַא ןיא 1894 ןיא ןריובעג
 ,עמסיז --- רעדורב ;וװָאכָאטסנעשט ןיא 1915 ןיא ןריובעג

 .וָאכָאטסנעשט ןיא 1917 ןיא ןריובעג
 ןיא ןריובעג ,יקסנילבול ךלמ -- רעטָאפ :עילימַאפ ןיימ
 ןיא ןריובעג ,אכאנ --- רעטומ ;װוָאכָאטסנעשט ןיא 8
 ,ץעינַאלסָאּפ לגייפ -- רעטסעוװש ;וװעטסמַא ןיא 2
 ןוא ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1921 ןיא ,יקסנילבול ןריובעג
 -ָאטסנעשט ןיא 1920 .בעג ,יקסנילבול עינעה רעטסעווש
 ,ווָאכ

 .ייקסנילבול רעטלָאװ

 ,יקצינדור החּפשמ
 .קרָאי וינ ,יױװיל עילימַאפ יד

 .עקלַאק לעקנעי ,עקלַאק םייח ,שטיװָאּפיליפ דוד עילימַאפ
 .קרָאי וינ ,ןַאמטיל ַאטרעב ןוא דוד

 ,הרש -- רעטסעווש ;טעמירפ ןוא ןימינב --- ןרעטלע

 .קרָאי ןינ ,יקסַאל ןבואר

 מ

 אשאר -- רעטומ ,עקוװָארװ רעב-שרעה -- רעטָאפ
 -- עקוװָארומ הרש ,ץיװָאמיכַאי םייה רעד ןופ ,עקוָארומ
 -סעווש -- עקווָארומ הקבר ,עקווָארומ ןַאמ ןופ רעטסעווש
 .רעדורב -- עקווָארומ ןרהא ,רעמיווש ןַאמ ןופ רעט

 .יזרַאּפ ,עקווָארומ םייח

 המלש -- רעדירב-ףיטש ;דנַאלרוק רעיַאמ ףסוי --- רעטָאפ
 -- גנומַאטשּפָא ןַאמלעגיז ןרהא ףסוי ןוא ןַאמלעגיז
 ,קצובאלק

 ,זירַאפ ,דנַאלרוק-עקווָארומ יורפ

 ;(שטיװָאבוקַאיו לטעווצ עמולב ןוא שרעה -- ןרעטלע
 .עלער -- רעטסעוװש ;השנמ ןוא עייש --- רעדירב

 .ָאגַאקיש ,ןַאמצריוװעג-רעלקעמ האל

 -ַאבוקַאי) ,שטיװָאנַארװ עלחר עטנַאט ;לשרעה -- לקנָא
 .רעדניק ערעייז ןוא (שטיוו

 ,קצובָאלק ןיא 1884 רָאי ןיא ןריובעג ,עקסימ ףלָאװ
 .וָאכָאטסנעשט ןיא 1916 רָאי ןיא ןברָאטשעג
 ןיא ןריובעג ,(גרעבניילק םייה רעד ןופ) עקסימ עדניה
 ןיא ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא ,קצובָאלק ןיא 1888 רָאי
 ,1942 רָאי ןיא ווָאכָאטסנעשט

 קרָאירינ ,עקסימ ַאניגער ןוא סקַאמ :רעטכָאט ןרא ןוז

 ,1882 רָאי ןיא קצובָאלק ןיא ןריובעג ,עקסימ על'המלש
 -ָאלק ןיא 1884 רָאי ןיא ןריובעג זיא רתסא יורפ ןייז ןוא
 .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגנוא ,קצוב

 ,לארשי ,עקסימ אלעפ ןוא ַאניגער

7 
 יש

 רעד ןופ) ןַאמרעביל םירמ ןוא בייל --- ןרעטלע ערעזדנוא

 .(ןַאמדלָאג םייה

 ןַאמרעביל םייה רעד ןופ ,יקסניזינ עשַאמ

 םייה רעד ןופ) יקסניזינ הקבר ןוא לאומש -- ןרעטלע

 -- רעטסעוװש ,לבייל ,םהרבא -- רעדירב .(יקסווָאקלָאס

 ,הוח לטיג ,דבכוי הרש ,לזייר

+ 

 .יקסניזינ עשַאמ ןוא ַאלעב

 -- רעדירב ;האל -- רעטומ

 ,רתסא - סינ ;עינַאמ

 קרָאי וינ ,קרַאמוינ .א
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 ןוא שטיווָאלליה לריצ עבָאד ןוא עשטיא -- ןרעטלע
 ,רעטסיוושעג

 .סעלעשזדנַא סָאל ,טיוָאנ לרעּפ

 ֹם

 ---רעטסעווש .ןייטשרעבליז עביוט ןוא לקנַאי -- ןרעטלע
 .עקלַאמ ןוא היח

 סעלעגנַא סָאל ,ןייטשרעבליז-רעווליס עינער

 ;עיש םהרבא -- רעדורב ;עדלָאג ןוא לשרעה -- ןרעטלע
 .לעדנארב ןוא לריצ ,עדלעז ,לטיג -- רעטסעווש

 ַאלַאס ,הקבר ,ַאלַאּפ :רעדניק ערעייז
 .דנַאלשטייד ,טרַאגטוטש ,ץרַאװש-שווָאס

 בקעי -- ןרעטלע :החּפשמ
 ;האל הוח -- ןירעגעווש ;ןרהא --- רעדורב ;לרעּפ ,שריה
 ;טיָארטעד ןיא ןברָאטשעג ,רענטייב עלייב --- רעטסעווש
 -- רעדניק ןוא ףלָאװ ןַאמ ריא טימ ץירג עטעי רעטסעווש
 .עשרה רעלטיה ימיב ןעמוקעגמוא

 עטכַארבעגמוא ןוא ןרעטלע

 קרָאי וינ ,םוזָארַאטס לדניירב

 :קינרבערס עילימַאפ ןיימ
 ;המלש -- רעדורב ;הוח -- רעטומ ;לשרעה -- רעטָאפ
 3 טימ (קינרבערס) ןײטשדלָאג ַאירדנַא -- רעטסעווש

= 

 טימ (קינרבערס) רעביב ַאלעה -- רעטסעווש :רעדניק
 רעייז טימ (קינרבערס) שטיווָאפעזָאשזד רתסא :;ןוז רעייז

 .לרעטכעט
 ; לביעג עילימַאפ סיורפ ןיימ

 לביעג עדלָאג -- רעטומ ;לביעג לווייפ --- רעטָאפ
 .לביעג .בא ןוא קיטָאמ :רעדירב

 ןקַאילָאּפ יד ןעוו ,1943 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז רעדירב יד
 עשיצַאנ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה
 עלַא .דלַאװו ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ קידנעייג ,רעדרעמ
 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז סעילימַאפ עדייב יד ןופ ערעדנַא

 ,1942 ןיא ,עקנילבערט
 .לָאערטנָאמ ,קינרבערס רתסא ןוא דרַאוודע
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 ןענייז סָאװ ,עילימַאפ ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע ערעזדנוא
 ;םוזָארַאטס אבא --- רעטָאפ .ןעמוקעגמוא רעדָא ןברָאטשעג
 ; טרָאּפָאּפַאר רודגיבַא ןַאמ ריא ןוא עלָאּפ ; עטיא --- רעטומ
 המלש -- רעדניק ערעייז :רעדנעלדירפ בקעי ןוא רתסא
 רעדניק רעעייז ;:רעצנעט לאיחי ןוא לטנעי :;קֹחצי ןוא
 ,קחצי ןוא לכימ

 קרָאי וינ ,םוזָארַאטס הירא ןוא לדניז ,ףסוי ,לכימ

 ,בייל עשטיא -- רעטָאפ רעזדנוא
 עווירּפ הנמלא ענעבילברַאפ יד
 לַאטס סינוי ףסוי םהרבא :ןוז
 לַאטס-רעיירב לגייפ ,לַאטס-סָאגיז עצנירפש :רעטכעט

 ש וי

 : יי

 ַאזָאר יורפ ןוא קַאוװיּפס (קיוודול) בייל קחצי
 ןיא ווָאכָאטסנעשט ןופ טקישעגקעװַא ,(ןַאמדיײז .בעג)
 ןטיױט ןיא (ירשת שדוח ןיא געט 21) 1942 רעבָאטקָא

 .עקנילבערט רעגַאל

 ,קיוודול ןופ ןוז ,קַאװיּפס (קעטָאמ) יכדרמ
 טקישעגקעװַא .ווָאכָאטסנעשט ,גַאסַאה .צ-.ק טכַאמעגכרוד
 ןיא דנַאלשטיײיד ךָאנ 1945 רַאונַאי ןיא טרָאּפסנַארט טימ

 .ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא דלַאװנעכוב רעגַאל

 ייווצ טימ (ןַאמדלעפ .בעג) לזייר יורפ ןוא ןַאמדייז לארשי
 ,ףסוי ןוז ןוא ַארַאלק רעטכָאט -- רעדניק

 געט 21) וװָאכָאטסנעשט ןופ רעבָאטקָא ןיא טקישעגקעװַא
 .אקנילבערט רעגַאל ןטיוט ןיא (ירשת שדוח ןיא

 קַאוויּפס ףסוי

 .הכלמ -- רעטסעװש ;עדניה ןוא השמ -- ןרעטלע

 .קרָאי ןינ ,יקפָאס לדנעמ ןוא ףסוי

 .יקסווָאלגיצלעק .בעג ,ןַאמסַאל לרעּפ הקבר -- רעטומ

 .קרָאי וינ ,ןַאמסַאל .בעג ,יקסָאס ַאנילאה



 הצנ ןורצפול

1 2 2 

 21 ר
 2 יי

 א

 2 : : קי עי : יב טיי עי ו וי

 ;(קַאסעּפ םייה רעד ןופ) הכלמ ןוא עמלַאק -- ןרעטלע
 ,רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ רעּפָאט ַאינעג -- רעטסעווש
 .רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ ןַאמרעג עשזור

 .קרָאי ןינ ,עילימַאפ ןוא להאטס השמ

 המלש קחצי -- רעדניק ;היח ןוא דוד -- ןרעטלע
 ןוא יוררפ רעד טימ לסּפעש -- רעדורב ,עיש םהרבא
 ,לבייל ןוא ,רעדניק

 .קרָאי וינ ,קינרבערס ףלָאװ

 ,לסיז ןוא קחצי המלש --- ןרעטלע
 ָאגַאקיש ,עילימַאפ ןוא יקסמעצעס סירָאמ

 ,האל ןוא לשרעה -- ןרעטלע
 ָאגַאקיש ,קישטרַאלקס רעזייל

 (רעטנרעלעג) ףלָאװ שרעה -- רעווש ;ףסוי --- רעטָאפ
 ,החּפשמ ןוא ,הרש -- רעטסעווש ;ווארעשזרּפ ןופ

 = = .ָאגַאקיע ,עילימַאפ ןוא רעלדנַאס השמ

 ביײל -- רעדירב :האל רתסא ןוא לשרעה -- ןרעטלע
 .עדניה -- רעטסעווש ;םייח ןוא

 ?קסיוו ,יקָאוולימ ,עילימַאפ ןוא ךילרע ןַאמרעה

 ןוא בוקַאי -- רעדירב ;עלעדַא ןוא ךענעה -- ןרעטלע
 .עשזור ַאניגער -- ריטסעווש ; קעינָאמ

 .טררטעד ,ץיטשפע ךענעה

 ַאגיװדַאי -- רעטסעװש ;דבכוי ןוא דוד -- ןרעטלע

 ,ַאננַאה ןוא

 סקַאסיא ,שטיווָאקיזיא ,קאשטשאפ אלאג

 פיִלַאק ,סליה ילרעושב

 א
 גע

 וי אי
 : יי

 יב
 א

2 

2 

 ;םהרבא -- רעדורב ;לדנעה ןוא עלא -- ןרעטלע

 .עקּפיל -- רעטסעווש

 לעטרַאפ-לעפָאטנַאּפ ןיבור

 הרש -- רעגיוש :ע'לחר ןוא לעסעּפ -- רעטסעווש
 .רעזָארּפ

 .לאערטנָאמ ,עילימַאפ ןוא ,רעטַאנעּפָארּפ קחצי

 ,בייל-ריאמ ,ףלָאװ-שרעה -- רעדירב ;עגייפ --- רעטומ

 "-הכלמ ,רתסא ,עזיור-עדניה -- רעטסעווש ;עבַא ,עייש

 ,הנח

 .שימ ,טױרטעד ,ץעינַאלסָאּפ ךענעה

 ֹפ

 -ַארבַא --- רעדורב ;לזייר ןוא הדוהי-לארשי -- ןרעטלע
 .עלעפ -- רעטסיווש ,קעמ

 ,ליא ,ָאגַאקיש ,החפשמ ןוא רעפייפ ףסוי
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 וו ַא כָא ט סנע ש ט

 טסילעדע (רעטַאלק םייה רעד ןופ) ַאלַאס ןוא קירנעה

 -וקעגמוא קיוודול ןוז רעייז .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 .1945 רָאי ןיא דלַאװנעכוב ןיא ןעמ

 (עטיווָאקרעב םייה רעד ןופ) ןַאמרעדעפ ַאינעג
 קרָאי וינ

 ןוא היעשי -- רעדירב יד ;לטיג -- עמַאמ יד :ןרעטלע

 סעטַאמ ןַאמ ריא ןוא עדניה -- ןרעטסעווש ;יורפ ןייז

6 0 

 א 1
 ווו

 ---רעדורב :עצינשזָאװ שינייב ןַאמ ריא ןוא לעדַארפ : סקופ

 --רעטסעווש ; עקנַאה רעטכָאט ןוא עשָאעל בייוו ןייז ,ןמלז

 יי יא

 .אקנַאה רעטכָאט ןוא רעטלַא לאכימ ןַאמ ריא ןוא לריצ

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ ,קרָאי וינ ,ןַאמרעדעפ לַאפר

 א

2 

 : ניי 1 2 0 יי : יי

 -כעט :(קיטנַאמ ןקיטולב ןיא ןעמוקעגמוא) קחצי -- ןַאמ
 עמוקעגמוא (רָאי 11) ַאנער ןוא (רָאי 20) אלעפ רעט
 .עקנילבערט ןיא

 ןץיטסשרעייפ לעדנייש א לטיג רעטסעווש

 קרָאי ןינ ,עקרָאיועיװ עדליטַאמ

 ;לאומש -- רעדורב :הקבר ןוא לדנעמ -- ןרעטלע
 ,לעזייר רתסא -- רעטסעווש

 קרָאי וינ ,ןייטסטרעייפ לעּפָאק

 -סעווש ,השמ --- רעדורב :הרש ןוא לשרעה -- ןרעטלע
 .טעמירפ -- רעט

 .ָאטנַארָאט ,ףָאהשיפ ןַאיבַאפ

 יי
2 

= " 

 רתסא ,ץישָאלאשז ןיא 1884 ןיא ןריובעג ,רענווַאלס םייח
 -מוא .קסמָאדַאר ןיא 1887 ןיא ןריובעג (גרעבנעלע) עניב
 ,1942 ןיא עקנילבערט ןיא ןעמוקעג

 : רעטכעט
 ןליוּפ ,סקופ עלַאב
 לארשי ,שטיווָארָאשנַאג עלַאס
 קרָאירינ ,עקסימ זוָאר
 .קרָאירינ ,טיילגרעבליז ַאלָאל



 הצנ ןורכול

 ןיא ןעמוקעגמוא ,גרעברָאפ לאומש ןופ ןוז רעד ,ןעבור
 ןיא 1929 רעבמעטּפעס ןט4 םעד ,קיטנָאמ קיטולב
 ,קנעדנָא ןייז דובכ .ווָאכָאטסנעשט

 .קרָאי וינ ,גרעברָאפ ףסוי

 ,עילימַאפ רעייז ןוא רעטסעווש רעזדנוא
 .(רעפעפ) עילימַאפ ןוא לעקנערפ םירמ

 .עילימאפ ןוא רעפעפ עלעכַאמ

 .רעפעפ בקעי ,רעפעפ לאכימ

 6 0 יי

 שיבייל --- רעדירב ;לדניירב ןוא ףלָאװ בקעי -- ןרעטלע
 יורפ טימ (לָארַאק) עמלַאק ,רעדניק ןוא יורפ טימ (ןָאעל)

 --- ןרעטסעוװש :רעדניק ןוא יורפ טימ השמ ,רעדניק ןוא
 טימ סַאגיז עביל ,רעדניק ןֹוא ןַאמ טימ ץרַאװש עדלָאג
 ,רעדניק ןוא ןַאמ

 ,רעדורב ןוא ןוז רענעבילברַאפ קיצנייא רעד

 .סעלעשזדנַא סָאל ,קעטייפ דרַאנרעב

 ,לדניירב ןוא ףלָאװ בקעי ןופ ןוז רעד -- ןמלק קעטייפ
 ןיא ןריובעג .קעטייפ דרַאנרעב ןופ רעדורב רעד ןוא

 רָאי 7 םיוק ,1905 ןיא .עשטרעיװַאז ייב ץליּפ ןיא 8
 -נשעט ןייק ןעמוקעג ןרעטלע ענייז טימ רע זיא ,טלַא

 -ָאטסנעשט ןריּפוקָא ןשטייד יד ןעוו ,1914 ןיא .ווָאכָאטס

 -ןליוק יד ןיא טעברַא-סגנַאװצ וצ ןשטנעמ ןעמענ ןוא ווָאכ

 רעד וצ ןעמונעג ךיוא רע טרעוװ ,דנַאלשטייד ןיא ןבורג

0 
2 

 יי 9 יי עי עי

2 

 ר

00 
 יו א

 יא יש
 עב יי

 1918 ןיא .עטאהראל ןופ עבורג-ןליוק יד ןיא טעברַא

 ךיז טנכייצ ןוא ןליוּפ ןעיירפַאב ןפלעה ,ןעניד רע טייג

 טמוק רָאי עכעלטע ןענידּפָא ךָאנ .ןטכַאלש עלַא ןיא סיוא

 ןבָאה ייז .ןַאמלרעביצ עשזור טימ הנותח טָאה .םײהַא רע

 ןייק טמוק קלָאפ ןשידיי ןופ טנייפ רעד זיב .רעדניק ייווצ

 ייווצ יד ןוא ,עשזור יורפ ןייז טימ ,רע ןוא ווָאכָאטסנעשט

 יד טימ לרוג םעד ןלייט ,עלעווייפ ןוא עביל רעדניק

 ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ערעדנַא
 .עקנילבערט ןופ

 א

 שי

 -סעװש ;עדלעז ,בוקַאי -- רעדניק ;הרש -- רעטומ

 ןוא שטיווָאקשאמ ןָאמָאלָאס --- דניירפ ,רתסא -- רעט

 ,יורפ

 .ָאגַאקיש ,סקופ לדנעמ
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 מעיפאצפצסנאקססנעקאקרעטטז בעט 1: עט עט גע קער עב עט קער קענער רעגט רעגט טעג קג 322 עמ נגב בגנעע עעטעעא קעע ע בעעטנע ט עג עט עקרב אגענט עק טעג ענק על א

 וו ַא כָאט סנ עש ט

 רתסא -- רעטסעװש ;הקבר ןוא לאומש -- ןרעטלע

 .במָאד האל לחר ןוא יקסוװָאנדעשזרּפ לזייר ,לאהטניוועל

 .קרָאי וינ ,לעקניפ לרעב

 -טימ ןוא הארוה הרומ ןעוועג ,שָאקָארּפ ףסוי -- רעטָאפ
 ,טַאניבַאר רעװָאכָאטסנעשט ןופ דילג

 .לאערטנָאמ ,שָאקָארּפ .ס

 ,םישודק רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא
 .קרָאי וינ ,ךיליירפ לסיז ןוא םעס

 -ָאר -- רעטומ-רעגיווש ;עזיור ןוא םהרבא -- ןרעטלע

 ףירעגעוװש ןוא סרעגָאװש :;גרעבנרָאק  ַאילַאז

 .קרָאי וינ ,עילימַאפ ןוא רעזַארּפ לשרעה

 רתסא -- רעטסעוװש :;ןזיוהנעבענ לזייר-היח -- רעטומ
 ,זיוהנעבענ הכלמ

 .קרָאי-וינ ,רעסַאווכעּפ הטור

 .סעװש ;לסוי רעדורב ;לחר ןוא לאומש -- ןרעטלע

 ,הרובד רעט

 ןיסנָאקסיוו ,יקָאװלימ ,עילימַאפ ןוא ןַאמדירפ הסדה

 ,עלייב -- רעטסעווש :יכדרמ -- רעדורב

 .ץיסנַאקסיװ ,יקָאװלימ ,ַאמשיפ קחצי

 .השמ -- רעדורב ;לחריהרש -- רעטומ

 .ָאגַאקיױע ,עילימַאפ ןוא ןַאמשיפ עשטנַאמ

 ןוא חנ בקעי -- רעדורב ,לזייר ןוא המלש -- ןרעטלע

 ;קחצי ןוא המלש -- רעדניק ערעייז ןוא ,רתסא יורפ

 ,לחר רעטסעווש ןוא ףלָאװ רעדורב

 .לאערטנַאמ ,רעדנעלדירפ לדנעמ

 ,עקשזור ,עביוט -- רעטסעווש :; לסיז ןוא ָאבַא -- ןרעטלע
 ,המלש -- רעדורב ;לחר .,לדניירב

 .ןַאמכילרע-רעדנעלדירפ הנח ןוא לדנעמ

 צ

 ןייז טימ דוד -- רעדורב ;הכלמ ןוא קחצי -- ןרעטלע
 .עילימַאפ ריא טימ לסערק רעטסעוװש ;עילימַאפ

 ,שטיווָאבוקַאי םייה רעד ןופ ,יקסוועינשעצ ַאנעל
 .קרָאי וינ

 .הנח ןוא לדנעמ -- ןרעטלע

 .ָאגַאקױשע ,עילימַאפ ןֹוא ןירעווצ שַאילע

 ןוא יקסמעצעצ םהרבא ;עילימַאפ ןוא קַאשצרעיימ לווייפ

 ,עילימַאפ
 .קרָאי וינ ,יקסמעצעצ םירמ ןוא השמ

 ק

 טימ לדוי -- רעדורב .לדנימ ןוא עשטיא -- ןרעטלע

 .רעדניק ןוא (םיובסונ) לטיג יורפ

 עינרָאפילַאק ,דואווילָאה ,עדָאוװיזָאק לשיפ

 ןענייז סָאװ ,םישודק יד ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע

 ;1945-1939 ןופ ןרָאי רעלטיה יד ןיא ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ

 ;לטַאפ ןוא עינַארפ ;לזייר הקבר :יקסוװָאלגיצלעיק לרעב

 ;לטעמירפ ;ַאלעה ןוא שרעה קיציא ;ָאנרַא ןוא אינעג

 -- לדניירב :רענטוק ףסוי יכדרמ :ַאװע ; טור ןוא קעווָאװ

 ןוא קילארשי ;לווייפ ןוא לחר הנח ;1929 ןברָאטשעג

 ;הרש ;תימלוש ;עלעביױט ןוא השמ לארשי ;עקשזור

 ,עלערעּפ
 .קרָאי וינ ,יקסווָאלגיצלעיק ַאזיל ןוא ןוח

 רתסא -- רעטסעווש .יקסנישוק האל ןוא דוד -- ןרעטלע
 .יקסנישוק-שטיוװָאדיװַאד םירמ ןוא עשַאמ

 סעלעשזדנַא סָאל ,יקסניששוק לעבייל
 לארשי ,יקסנישוק ןיבור

 רעטלַא -- רעדורב :עינַארפ ןוא םהרבא -- ןרעטלע

 ,ןַאמרעסַאוו
 ןַאמרעסַאוו-יקסנישוק אקנאה

 סעלעשזדנַא סָאל

 ;קעלורס -- רעדורב :הרש עלייב ןוא לעסָאי --- ןרעטלע

 .רענייפ לחר ןוא םהרבא --- עדייז ןוא עבָאב
 עזוארק עלעבָאד ןוא לקנַאי

 ָאגַאקיש ,עזוארק עווַאטסוג

 .עטנ -- רעדורב ; ןמלז --- רעטָאפ

 עדַאנַאק ,ןרָאק םהרבא

 דנַאלשטייד ,ןרָאק קחצי

 עילַארטסיױא ,ןרָאק ךורב

 .ג"שת ,ס"מהוח ןעמוקעגמוא ,עבָאב ןוא עדייז ,ןרעטלע
 .הקבר ןוא יכדרמ השמ -- ןרעטלע
 ,לאיחי ןוא קחצי ,בקעי --- רעדירב

 עילימַאּפ ןוא ןיילק שזדרַאשזד
 עילימַאפ ןוא ןיילק יררעה
 עילימַאפ ןוא יקסרַאנָאק ַאינַאמ
 עילימַאפ ןוא גרעבנעזָאד ַאשזדַאמ

 .עדַאנַאק ,לאערטנַאמ



 הצצ ןורפוזל

 עכלעוו ,יקסמערק עשטלאב ןוא בייל לאומש :ןרעטלע

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1942 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז

 ןוא לאונמע --- ןײײטשנעטָאר עלָאּפ ןוא ענע ןופ ןרעטלע

 ,ןײטשנעטַאר עיזדַאי רעטסעווש ,לזייר

 .ןייטשנעטָאר) יקסמערק ענע ןוא קעשזד

 .(יקסניּפָאק) רעפָאה לעזייר ןוא דוד שרעה :ןרעטלע

 .עביל ןוא רתסא ןוא ;ןרעטסעוװש ;המלש ,בלעי :רעדירב

 . .1 ,(רעפָאה) שילַאק הרש

 .רתסא ןוא הרש -- רעטסעווש

 קרָאירינ ,רעכַאמּפַאלק -ןיילק ירנעה
= 

 ,החּפשמ רעזדנוא

 לג שי 2 קיש ,ירפ ןוא ססערק ןרהא ץקחצי

 ר

 ןוא לשרעה ,רעטסיװשעג ןוא ץינכער האל ןוא השמ
 .רעטסעוװש ןוא רענטוק עביל

 .קרָאי וינ רענטוק ןעלעה ןוא סירָאמ

 קחצי -- רעדירב ;לדנימ ןוא ריאמ לאירתכ -- ןרעטלע

 ,עכענ עטלַא -- רעטסעווש ;לאימחרי ,לאומש השמ .,רעב

 ,ףסוי --- ןוז ,רעזאלג .בעג תידוהי --- יורפ .לרעּפ הקבר
 .קרָאי ןינ ,יקסווָאלגיצלעק יכדרמ

 -טנעימ היח -- רעטסעווש ;:לחר ןוא קחצי -- ןרעטלע

 .שטיוועק
 .טיילגרעבליז .בעג ,יקסווָאלגיצלעק הרש

 ןיײטשנעטָאר לאונמע ,לזייר ,איזדאמ : רעטסעווש

 יקסמערק קעשזד ןוא ענע
 .נרַאשט ךַאנעה ןוא עלָאּפ

 זיא רעכלעוו ,קענַאי -- רעדורב ,ןַאמסיז -- רעטָאפ

 רענַאזיטרַאּפ סלַא ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא

 .רעדלעוו רעצלעק יד ןיא

 ,ריאמ :;ידאלב בייה רעד ןופ) לחר ,עזוַארק ףסוי ןרהא

 היח ןוא הלשמ ,חסּפ ,השמ ; (ַאדיב םייה רעד ןופ) ַאנילַא

 -השמ .,האל ,ריאמ ;(שטיווָאקשַָאמ םייה רעד ןופ) האל

 . עינַאמ ןוא םוחנ

 .עשונַאד ןוא יקסווָאקלַא ףלָאװ

 ,השמ ,(רעטומלרעּפ םייה רעד ןופ) לטיג ,רעּפמַאז קחצי

 ,לדנייש ןוא בקעי

 (עזוַארק םייה רעד ןופ) הרש:היח ,יקסרַאקניש לשיפ

 ןוא היח ,יאמש ,רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ ,רתסא .,לווייפ

 (יקסרַאקניש םייה רעד ןופ) הקבר ,ןַאמרעג בקעי ,הרובד

 ,השמ ןוא

 (רעקרעװדנַאה םייח רעד ןופ) עלַאס ,דלעפנעטיז לדנעמ

 ,(דלעפנעטיז םייה רעד ןופ) ןַאמיירפ עוװַאלס

 עזוַארק יעשזרַאמ
 ,ליא ,ָאגַאקיש

 ר

 -סעװש :לעזיר עגייפ ןוא רעזיל שרעה -- ןרעטלע
 ,הרש-רתסא -- רעט

 טרָאּפָאּפַאר לעטיג ןוא לסָאי ,השמ
 יזריושזד ןינ ,קרַאונ

 -- רעדורב ;:לדנעה ןוא רעזיל יכדרמ -- ןרעטלע
 -ישזָאק ןופ .עלעג ןוא עקלַאמ --- ןרעטסעווש :;קעלָארס
 ,וָאכָאטסנעשט ייב ,ווָאלג

 עצינעזאוו -םולבנעזָאר זוָאר
 ,לַאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 -- רעטסעווש ;הרובד עדניה ןוא ךורב השמ -- ןרעטלע
 .עזיור הנח

 קרָאי וינ ,ןייױונעזָאר יבצ
 ָאיײהָא ,דנַאלווילק ,ָאקווילש-ןיונעזָאר הרש

 ןישור עדניה ןוא עשטיא -- ןרעטלע
 עיפלעדַאליפ ,ןיששור ןָאעל

 ןושרג -- רעדירב ;לחר -- רעטומ ;דוד -- רעטָאפ
 ,האל ןוא הרובד ,הקבר :רעטסעווש :השמ

 ,ןייטשנעטַאר םייח

 ערעייז טימ סרעגָאװש ןוא לגייפ ,האל --- רעטסעוװש
 ,רעדניק

 ,ןאמיייימ ַאשזדַאי ,ןעקרעמ עינַאמ ,ןטלַאּפש לואּפ
 .קרָאי וינ ,ןעזָאר עזיור

 ,םישודק רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא
 .קרָאי ויִנ ,טַאלבנעזָאר סקַאמ
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 ןוא ילתפנ ,הדוהי ,יכדרמ -- רעדירב ; רתסא -- רעטומ ,םישודק רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא
 ,םייל .קרָאי וינ ,טַאלבנעזָאר ףסוי

 ָאקוילש ץרפ ןוא ריאמ ,השמ =

 ָאייהָא ,דנַאלווילק .םישודק רעװָאכָאטסנעשט ערעזדנוא

 (ןירגרעב) ץיטשניבור לטָאמ ןוא ףסוי

 ּש

 ןברָאטשעג .ץינייטש (דמלמ) שרעה בקעי בר רעטָאפ ןיימ
 ,1923 רָאי ןיא

 ץיניטש שַאילע 2
00 

2 

2 

 יורפ יד ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,ץַאקעשטש ןָאמָאלַאס
 רעשוקלָא ,עציליּפ ןופ ,בוַארט םייה רעד ןופ ,ַאניגער -יזערּפ עציוו) טסיטנעד ,ןירג קערַאמ --- ערעייט עניימ : 5

 .עקנילבערט ןיא 1942 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא .טַאיוָאּפ קעלאנ :(ווָאכָאטסנעשט ןיא ןייארַאפ ןטסיטנעד ןופ טנעד
 = ַאניבַאס ,ןירג לאכימ ,ןירג עשָאעל ,ןירג רָאדיזיא ,ןירג
 עי עא יי : .םוַאב אינָארב ןוא םוַאב בוקַאי ,ןירג-םוַאב ַאשָאעל .ןירג

 א יי א א א א קרָאי ןינ ,ןירג-גרעבנרעטש אינול

 ןילאק) הרש יורפ ןייז ,שטיוועלומש רעשָא רעדורב ןיימ

 ,לאפר ,ןוז ןקירָאי12 רעייז ןוא

 .ביבא-לת ,שטיוועלומש לטייפ

 -- רעטסעװש ןוא רעדירב ענעמוקעגמוא ערעזדנוא

 עלעשַאב ,המלש

 עטָאנ ,לעדנעמ |

 ,רעטלַא םירמ ?

 (קרָאירינ) ,םיובצרַאווע האל ןוא םהרבא

 (ביבא-לת) טַאלב עשטלער

 ןופ טעוועטַארעג םױבצרַאוװש קעלומש

 ןא טקישרַאפ רָאי 7 ןעוועג ןוא סיצַאנ יד

 .ביבָא לת ןיא טציא ,(ריביס

 :עשטלאב -- רעטסעוװש :ע'לחר ןוא השמ -- ןרעטלע ,טעמירפ -- רעטסעוװש ;הכלמ ןוא רעב ןמלק --- ןרעטלע
 ,םולש -- רעדורב .רעגנירּפש לעדנימ ןוא עלַאב ,היח

 .קרָאי וינ ,שטיווָאקמאלש ןַאמסײז | קרָאי ןינ ,רעייב רעגנירפש עשזזדַאי

 נמאס קרקע קעש קעש בטעטעעשע 11326:3422 ::::ע עט ט ט ע עעקןעקעטטע טעקע עק עג עט עט טעטש עט טרעט טעג עט טבע שטאק ער טעקע טעקע קב קט עט ערע עט עט געט טעקע גע עט אקט בע טרעט נט טעלער בעטעעעקדעעבל



 הצנ ןרדפוד

 ,לכימ -- רעדורב ;:הקבר ןוא בייל השמ --- ןרעטלע

 ,לגייפ ןוא לזייר --- רעטסעווש

 .ַאנַאידניא ,דנעב טוַאס ,שטיווָאקמיש ףלָאװ

 רעטכעט ןוא עשטכור יורפ ןייז ;ץטַאק לבייל עילימַאפ יד

 עילימַאפ יד ;קעלומש -- ןוז ןוא ,ַאדליטַאמ ,ַאלעז ---

 :ץיניטש לרעסיא ןוא עשטוויר :;שטיװָאליײירזיא רסיא

 ,זיוהדליש עיש עילימַאפ יד

 .ָאטנָארָאט ,ץינייטש .ע--

 דוד שרעה -- רעדירב :עביל ןוא ץרּפ-בקעי -- ןרעטלע

 .עכאנ עטלַא -- רעטסעוװש ;המלש ןוא

 .ָאגַאקיש ,עילימַאפ ןוא טרענייש לסוי

 .לשיפ --- עדייז ;:הרש היח -- עבָאב ;עמַאש -- רעטָאפ

 טָאה עמַאמ ןיימ ןוא רָאי 5 ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 -נעששט ןיא רעטסיולק ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךימ
 .ָאגַאקיש ,יקסרַאקנעש לאיחי .ווָאכָאטס

 -ירב ןוא רעטסעוװש ןוא ,רתסא ןוא םהרבא -- ןרעטלע

 ,רעדילגטימ-החּפשמ עלַא ןוא רעד

 .לָאערטנָאמ ,יקסרַאקנעש קערעב

 רעדורב ןוא עסעּפ רעטומ ,לדיי רעטָאפ ןביל רעזדנוא
 ,לארשי

 קרָאידינ ,סַאהַאש הישמש ןוא ערָאד ,לשרעה

 ,טיורטעד ןיא ןייארַאפ רענָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט רעד
 -עג ערעזדנוא ןופ ןעקנעדנָא ןקיליײה םעד טקיביײארַאפ
 ןקילייה ַא טימ ,וָאכָאטסנעשט ןיא טיײלסדנַאל ענעלַאפ
 -ָאטסנעשט -- רבק-רעדורב ןסַאמ רעייז ףיוא לָאמקנעד
 ךרוד ןעמוקעגמוא ךעלרעדרעמ ןענייז עכלעוו ,ןדיי רעוװָאכ
 ןוא ןקיטכיל רעיז ערע .טנעה עשיצַאנ ןוא עשירעביור

 .ןעקנעדנָא ןקיליײיה

 : טיורטעד ןיא ןייארַאפ ןענָאיַאר רעוַאכָאטסנעשט
 טנעדיזערּפ ,ץלָאהנעריב .א
 טנעדיזערּפ-סייו ,ווָאנדאשט .י
 רַאטערקעס גנידרָאקער ,אציורק .וו
 רַאטערקעס סנַאניפ ,רעטניוו .א
 ,רעריסַאק ,רעטכיר :נ

 בָאנוצ

 ,החמש .,לבייל : רעדירב
 .עווָאס תינוי

 ;קעטיײפ םייה רעד ןופ ,עדלָאג ןוא לשרעה -- ןרעטלע
 ,עדלעז ,לטיג -- רעטסעװש ;:עיש םהרבא -- רעדורב
 ,לדניירב ןוא לריצ

 .ץרַאוװעדַאווָאס ַאלַאס

 ,היעשי --- רעדירב ;לגייפ --- רעטומ ;םהרבא -- רעטָאפ
 .לקנַאי

 ,רעניורב-גולפ אלעכַָאר .קרָאירינ

 ,החּפשמ רענעמוקעגנוא ןיימ
 ,לאערטנָאמ ,םולבנעזָאר שרעה לארשא

 רעדורב :;הרוּפצ -- רעטומ ;לעטיּפ םייח --- רעטָאפ
 .ַאלַאטַאנ --- רעטסעוװש ; דוד --

 ןַאמרעטוג-לעטיּפ ַאלָאל

 ,החּפשמ רענעמוקעגמוא ןיימ

 .קרָאי ןינ ,ןַאמלרעפ זוָאר

 .החּפשמ רענעמוקעגמוא ןיימ
 .קרָאי וינ ,ןַאמרעטוג ַאלָאל

 ,החּפשמ רענעמוקעגמוא ןיימ

 ,קרָאי ןינ ןַאמיורג ןַאמרעה ןוא סקַאמ

 ,םייח --- רעדירב ,עמילב --- רעטומ : רעזייל --- רעטָאפ

 הרש : עילימַאפ ןוא ןַאמסּפרָאד רתסא -- ןרעטסעווש ;לדוי

 ,האל-לחר ןוא עלעטע ;עילימַאפ ןוא שטיוװָאבוקַאי

 ,(ףָאקּפלעג) ןַאמרעה עכַאנ

 .ָאטנַארַאט ,ףָאקּפלעג לאומש
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 ןטסידנוב ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנַא ןיא

 (* !עטכישענ-רעריטרַאמ רעזדנוא ןופ שינעכעדענ ןיא ןטכיול קיבײא ןלעוװ ןעמענ ערעייז

 ןַאמטלַא לאלצב

 -נעשט ןיא ,1903 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמטלַא לאלצב

 זיא ,ןרעטלע ענייז ןופ טייקמערָא רעסיורג רעד בילוצ .,ווָאכָאטס

 ןייז וצ ידכ ,יירעקעב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא רָאי 12 וצ רע

 ַא רע טרעוו 1919 רָאי ןיא .הסנרּפ רעד ןיא רעפלעהטימ ַא

 דילגטימ ַא ןרָאװעג רעטעּפש 'טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ

 -ליב ןייז ."דנוב; ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ

 -ינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנואיצרעד ןוא גנוד

 ןוא ,שידיי ןביירש טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד .עיצַאז

 רעקיסיילפ ַא ןרָאװעג .ךַארּפש עקיצנייא ןייז ןעוועג זיא שידיי

 .טסואוַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג ,רעכיב עשידיי ןופ רענעייל

 יד טריזינַאגרָא טָאה רע .טָאטש רעד ןיא רעטעברַא עטסקיניז

 רַאטערקעס ןרָאװעג ,ןייארַאפ-סגנורענרעד םייב עיצקעס-טנגוי

 ןוא עירטסודניא-סגנורענרעד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ

 -עגנָא רע טָאה טמַא םעד .עיצקעס-רעקעב רעד ןופ רעציזרָאפ

 יד ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןטלַאה

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ,ןרָאי עטצעל

 רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ:-טעטימָאק ַא ןעוועג ךיוא רע זיא
 .ווָאכָאטסנעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא

 -יצַאנ רעד רעטנוא ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 טימ ןעמַאזוצ ,"ָאטעג רעסיורג, רעד ןיא רע טָאה ,עיצַאּפוקָא

 ,עּפורג םרוטש רעטשרע רעד טימ טריפעגנָא ,רעדָארב לשרעה

 לשרעה ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגרעביא רעטעּפש זיא עכלעוו

 טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,גרעבלָאװ םַאדַא .רד ןוא ןַאמיירפ

 רעד ןיא .וָאכָאטסנעשט ןיא גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא רעד

 -רעטנוא םענופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש רע זיא ?ָאטעג רעניילק,

 .עדרַאבעלַא רבח ןופ טרָא ןפיוא ,"דנוב , ןופ טעטימָאק ןשידרע

 -ּפַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ויטקַא ןעוועג רֶע זיא טייצ עצנַאג יד

 רעניילק, רעד ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעטימָאק ןופ ןסירעג

 -גַאסַאה; ןיא טרירַאשָאק ןעוועג זיא ,לאלצב ,רע ןוא ?ָאטעג

 עכלעוו ,ןפמַאק עלַא ןיא ןעמונעג ליײטנָא טָאה רע ."רעדלעפ

 -יצַאנ רעד רעטנוא טריפעג טָאה "דנוב, רעשידרערעטנוא רעד

 .עיצַאּפוקָא

 טָאה ,"ָאטעג רעסיורג; רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 -עברַא-רעקעב יד רַאפ ןטעברַא-טנווָא-רעייפ טריזינַאגרָא רע

 רעטריזינַאגרָא ןיק שטָאכ ,רעקעב:םיטַאבעלַאב יד ייב רעט

 עיצקנופ ַא טליפרעד טָאה רע :טריטסיזקע טשינ טָאה ןייארַאפ

 ןיא װָאכָאטסנעשט ןיא דנוב רעד, ןַאמרעדעפ .ר ןופ לקיטרַא םוצ (*

 ,96:86 ןטייז ,"המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד ךָאנ ןרָאי יד

 ןייז בילוצ .ןייארַאפ-רעקעב ןלענָאיסעּפָארּפ ןטריזינַאגרָא ןַא ןופ

 יד וצ טסַאּפעגנײרַא טוג רעייז ךיז רע טָאה רעטקַארַאכ ןליטש

 :טקניּפ טריפעגסיוא טָאה רע עכלעוו ,ןטעברַא עוויטַאריּפסנָאק

 טָאה'מ ןעוו ,ןטייהלצנייא ןייק טגערפעג טשינ לָאמ ןייק .ךעל

 י-נעטש .טעטימָאק ןשידרערעטנוא ןופ סולשַאב ַא ןדלָאמעג םיא

 טימ ןוא סעיצקורטסניא יד ֹוצ טרעהעגוצ ךיז םַאזקרעמפיוא קיד

 טָאה רע .טריפעגסיוא ייז טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעטסערג רעד

 ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד טבעלעגרעביא ןוא טכַאמעגכרוד

 ,ץידלאק ןיא ןוא דלַאוװנעכוב

 -עגקירוצ ךיז רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ,ךַאבכיר ןייק קעװַא ןטרָאד ןופ ,וָאכָאטסנעשט ןייק טרעק

 -.טימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג רעדיוו זיא רע ואוו ,עיזעלש-רעדינ

 : ."דגוב; ןיא דילג

 טשינ רע טָאה ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ

 ןסָאלשַאב ןוא עגַאל רענעפַאשעג רעד טימ ןכַאמ-םולש טלָאװעג

 ןיק ץענערג יד ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רע .,ןלױוּפ ןזָאלרַאפ וצ

 -ַאב ךיז טָאה רע .דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ דנַאלשטיײיד

 רע זיא ןרובלעמ ןיא ךיוא .עילַארטסיױא ,ןרובלשמ ןיא טצעז

 רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 -וובעלרעביא ערעווש ענייז ןופ טַאטלוזער ןיא ןברָאטשעג זיא

 טכאמעגכרוד טָאה רע ןעמעוו טימ ,עטנעָאנ ענייז ןופ טייוו ,ןעג

 .ןבעל שירעפמעק ןוא וויטקַא רעבָא ,רעווש ַא

 ּ! קנעדנָא ןייז דובכ

 יקסוָאנָארַאי לארשי

 זיה:טכעש ןיא טעברַאעג ,רעטעברַא-רעשיילפ ַא ְךַאפ ןופ

 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג .ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ,ןביירש טנעקעג טשינ טעמכ ,ןטכיש עקירעדינ יד ןופ גנוגעוו

 טָאה רע רעכלעוו ןופ ,ךיוה רעשילַארָאמ ַא וצ ןביוהרעד ךיז ןוא

 -רֶא זיא גנוקריוו ןייז רעטנוא .טרעדינעגּפָארַא טינ רעמ ןיוש

 -רעשיילפ ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןרָאװעג טריזינַאג

 טימ רעטעברַא-שיילפ יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ .רעטעברַא

 רעקירָאיגנַאל רעד ןעוועג לארשי זיא ןיײארַאפ-סגנורענרעד םעד

 עלַא ןיא קיטעט ןעוועג .ןייארַאפ-סגנורענרעד ןופ רעציזרָאפ

 ַא גנַאל-ןרָאי ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגייווצ

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַָאס רעשידיי רעד ןופ דילגטימ-טעטימָאק

 ?ףטקינייארַאפ, יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ."עטקינייארַאפ;

 -ָאיסעּפָארּפ ןופ רעריפ סלַא ."דנוב , ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא

 -כעלרע ןוא טייקתמא ןופ רמוש ַא ןעוועג רע זיא ןייארַאפ ןלענ

 טָאטש ןופ רעטעברַא-סגנורענרעד עשיליוּפ ןוא עשידיי יד .טייק

 יד וצ טַאגעלעד רעייז סלַא טלייוװעגסיוא לָאמ ליפ םיא ןבָאה

 -רעד יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא ףוסל ןוא רעטעברַא-סגנורענ

 רעשידיי רעד ןופ סנרּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ

 .וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק

 -עגסױרַא רע טָאה ןטייהנגעלעג ערעווש ענעדיישרַאפ ייב

 וצ יורטוצ םעד טקיטכערַאב ןוא טייקטסעפ-רעטקַארַאכ ןזיוו

 -נוא ,ָאטעג ןיא גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ךיוא .םיא
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 רע זיא ,רעדרעמ-יצַאנ יד ןופ הלשממ רעכעלקערש רעד רעט

 טָאה רע .גנוגעווַאב רעמייהעג רעד ןופ רעריפ יד ןשיוצ ןעוועג

 -רעדיוו ןטנפָאװַאב םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןעמונעגליײיטנָא

 רע זיא ,ןריטסערַא ןעמוקעג םיא ןענייז סיצַאנ יד ןעוו ,דנַאטש

 זיא רע .סופ ַא ןכָארבעצ ןוא קָאטש ןט2 ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא
 ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא ןוא טנעה ערעייז ןיא ןלַאפעגניײרַא
 ,ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא

 רעצינּפָאטס קחצי
 ןעוועג ןָא ןרָאירעדניק יד ןופ .רעכַאמ-לטיה ַא ְךַאפ ןופ

 רעציזרָאפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא

 רעד ןופ רעריפ-טּפיוה רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ רעד ןופ

 ,רענדער רעטוג ַא ןעוועג .ןייארַאפ-דיײלקַאב ןופ עיצקעס-טנגוי

 ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל ייר ַא ןיא טַאגעלעד סלַא ךיז טקילײטַאב

 עכלעוו ןופ ,ןעילפנעמַאזוצ -טנגוי ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ

 -ַָאטסנעשט ןיא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 .ןָאיַאר רעוװָאכ

 רעשידנוב רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה רע

 .ןָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט ןופ ךעלטעטש יד ןיא גנוגעוװַאב-טנגוי

 סעיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ יד טנידעג רע טָאה טַאט ןוא טַאר טימ

 רעד רַאפ .טנגעג רעקימורַא רעד ןופ ןוא וָאכָאטסנעשט ןופ

 ואוו ,ןידנעב ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -טנגוי ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע

 ַא ןעוועג ערעדנַא ןוא ןָאזחסּפ רבח ןטימ ןעמַאזוצ .עיצַאזינַאגרָא

 תעשב ןידנעב ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןעמייהעג ןופ דילגטימ

 .-ידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג .הלשממ-רעלטיה רעד

 .ןןעמוקעגמוא ףוסל זיא ןוא גנוגעוװַאב רעש

 טַאלבנעוָאר םהרבא

 קיטעט ןעוועג "דנוב, ןיא .רעטעברַא-רעקעב ַא ךַאפ ןופ

 עידרַאװג רענרעזייא רעד וצ טרעהעג טָאה רע .1905 ןופ ךָאנ

 ןוא רענדער רעטוג ַא ןעוועג .ווָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב , ןופ

 רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג המשנ רעצנַאג רעד טימ .טסימעלָאּפ

 -ָארּפ רעד ןיא ךיז טקילײטַאב ."דנוב, םעד ןוא ךַאז-רעטעברַא

 סלַא ןרעוו טלייועג טפָא טגעלפ רע .גנוגעווַאב רעלענַאיסעפ

 -עפָארּפ יד ןופ ןוא "דנוב , ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד וצ טַאגעלעד

 .ןענייארַאפ עלענָאיס

 ןעזעג םיא ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב

 רעבָא ,טפַאשרעה רעשיטעווָאס רעד רעטנוא גרעבמעל ןיא

 .ָאטשינ ןיוש רע זיא עקידעבעל יד ןשיװצ

 יקסוועשַאטס ןמלז
 .וָאקירטעיּפ ןיא 1883 ןריובעג ,עדניה ןוא בקעי ןופ ןוז

 טנגוי ןייז ןופ .רעטלעטשעגנָא-ָארויב סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג

 ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ןָא

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד

 ןופ טעטימָאק רעװָאקירטעיּפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא

 רעװָאקירטעיּפ ןופ ןַאמטַאר רעקירָאי-גנַאל ךיוא יו ,"דנובפ

 רענעדײשַאב ַא ןעוװעג זיא יקסוװעשַאטס ןמלז .טַאר-טָאטש

 -עג טשינ זיא רע .רעטקַארַאכ ןלעדייא ןוא ןטוג ַא טימ שטנעמ

 -עבעגעגרעביא ןוא רעטפַאהנסיװעג ַא רעבָא ,רענדער ןייק ןעוו

 .רעוט רעשיטקַארּפ רענ

 ,וָאקירטעיּפ ןיא רעוט עשידנוב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ

 םיא טָאה ָאּפַאטשעג יד .1941 רעמוז ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 -רערעטנוא רעד ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא רע זַא ,טקידלושַאב

 ,גנוגעוַאב רעשידנוב רעשיד

 -עג טריטרָאּפסנַארטּפָא רע זיא ןעגנוקינייּפ עמַאזיורג ךָאנ

 ,ןרָאװעג טכַאבעגמוא ןטרָאד זיא ןוא םישטנעיוװשָא ןייק ןרָאװ

 -ָאפ ןייז ףיוא טקריװעג קרַאטש ױזַא טָאה םוקמוא סנמלז

 ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב זַא ,רעט

 ןייז טימ רעטומ ןייז .רָאי 74 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא

 -סנַארט ןטצעל םעד טימ ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז רעטסעווש

 ,עקנילבערט ןופ רעגַאל-ןטיוט ןיא ווָאקירטעיּפ ןופ ןדיי טרָאּפ

 טבעלעג גירק ןרַאפ טָאה רעכלעוו ,השמ רעדורב רערעגניי ןייז

 -ייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ,עיגלעב ןיא

 -רַאפ 1943 ןיא זיא לקסַאכ רעדורב ןייז .המחלמ-טלעוו רעט

 -מוא זיא רע ואוו ,ןיזילב ןופ רעגַאל ןשטייד ןיא ןרָאװעג טקיש

 -נַא טימ ןעמַאזוצ ןוז רעקירָאי-5פ סנמלז זיא 1943 ןיא .ןעמוקעג

 סנמלז ,וָאקירטעיּפ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדניק 26 ערעד

 ןופ ןעװעטַארוצּפָא ךיז ןעגנולעג זיא רעטכָאט רעד ןוא יורפ

 ,םנוהיג-דרָאמ ןשיצַאנ

 דלעפנעזָאר בייל קיציא
 -ץג .רעריצעּפַאט ַא ןעוועג ךַאפ ןופ .עכַאנ ןוא דוד ןופ ןוז

 ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .סענַאה ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוו
 -ַאּפַאי-שיסור רעד ןיא רענלעז רעשיסור ַא ןעוועג .הכאלמ-לעב
 ,רָאי 31 ןופ רעטלע ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,המחלמ רעשינ
 ןוא רעדניק 3 טימ הנמלא ןַא ןבילבעג רָאי 20 וצ זיא רעטומ יד

 -ןגנול ַא וצ טגנערבעג יז טָאה טעברַא ערעווש יד .טיונ ןטילעג

 רעד וצ רעפלעהטימ רעד ןרָאװעג זיא סענַאה .טיײהקנַארק
 ,"דנוב/, ןיא ןיירַא ןרָאי עטסירפ יד ןיא ןוא הסנרּפ

 -טימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא "דנוב , ןיא
 יד ןָאטעג רע טָאה טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ .,רעדילג
 -סקלָאפ; רעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ יד .טעברַא עטסצרַאוװש
 ַא ןעוועג ןרָאי עטצעל יד .לַאעדיא ןייז ןעוועג זיא ?גנוטייצ
 -סיוא ןכָאנ ."דנוב, ןופ טעטימָאק רעוװָאכָאטסנעשט ןופ דילגטימ
 םעד ןטלַאהַאב רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורב

 ןוא סעבַאגסױא:יײטרַאּפ יד ,רענעפ:-ייטרַאּפ יד ,וויכרַא-יײטרַאּפ
 ןבָארגַאב ייז טָאה רע .ןטנעמוקָאד יײטרַאּפ עקיטכיוו ערעדנַא
 ןוא טניואוועג ןײלַא טָאה רע ואוו ,20 עײלַא -- ןטרָאג ןיא
 -ביב-םעדעמ יד ןטלַאהַאב ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא סע ואוו
 ,ָאטעג ןיא טַאר-רעטעברַא םעד ןפַאשעג טָאה'מ ןעוו .קעטָאיל
 ןייז טימ ."דנוב, ןופ רעייטשרָאפ סלַא ןירַא ןטרָאד רע זיא
 רעשטייד ַא ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא רע זיא עילימַאפ רעצנַאג

 ,רעמַאקזזַאג

 סוטַאניטנעצ רעסיז

 ,ץיּפעשזק ןיא ,1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעסיז
 םעד .ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא-שידיסח ייב ,ווָאכָאטסנעשט ןבעל

 ,הקבר -- סרעטומ רעד ,דוד ןעוועג זיא ןעמָאנ סרעטָאפ

 ,גנונאיצרעד עזעיגילער-גנערטש ַא ןגָארקעג טָאה רעסיז

 רעד ןיא ךָאנרעד ,םידמלמ עטסעב יד ייב ,רדח ןיא טשרע םוצ

 טָאה רעירפ ךָאנ .לארשי ץרא : ןעוועג זיא םולח סרעסיז ,הבישי
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 ןופ ןבָאה לָאז רע ידכ ,ךַאפ ַא ןענרעלסיוא טלָאװעג ךיז רע

 ףיוא ןלַאפעג זיא לַאװסיױא רעד .לארשי ץרא ןיא ןבעל וצ סָאװ

 -ָאוװש ןייז וצ וװָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעג זיא רע .יירעלשיט

 ןייז ייב טנרעלעג ךיז טָאה רע .רעלשיט ַא ןרעוו וצ המלש רעג

 "סעּפע ךָאנ; רעד ."סעּפע; ךָאנ ןוא יירעלשיט המלש רעגָאװש

2 
. 

 יי 7 עו א

 ר
0 2 

0 2 
2 

0: 

 ן
 יי קי 0

 אי יי 2 א

 סוטאניטנעצ רעסיז

 טשינ רעמ טָאה רעסיז ."םזידנוב , ,"םזילַאיצָאס; ןעוועג זיא

 ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ,לארשי ץרא ןגעוו טכַארטעג

 ,"טפבוקוצ- ףנוב-טבג

 ןטייוצ ַא ןיא זיירק ןייא ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא רעסיז

 ,טנגוי רעד ייב זיירק-ןטנערעפער ןיא ןטָארטעגנײרַא ךיוא ןוא

 עשיטילָאּפ .זיירק ןיא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 -עג רע טָאה ןטפַאשנסיוװ עלַאיצָאס ערעדנַא ןוא עימָאנָאקע

 ןערב ןבלעז ןטימ -- ,ארמג יד רעירפ יו טקנוּפ -- ,טנרעל

 -גריפנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג עקַאט רע זיא ןכיג ןיא רָאג

 .וָאכָאטסנעשט ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ רעדילגטימ עקיד

 -טנפע ףיוא ןטָארטעגסױרַא ,רענדער רעטוג ַא ןרָאװעג זיא רע

 -לײטנָא ;טנגוי רעד רַאפ ןעגנולמַאזרַאפ ענעסָאלשעג ןוא עכעל

 -רַאּפ רעד ןיא קידנעייגרעביא .ןטעברַא ײלרעלַא ןיא ןעמונעג

 ןייז ןסירעגרעביא טשינ לָאמ ןייק רע טָאה ,"דנוב , ןיא ,ייט

 ןיא דילגטימ ַא קידנעייז ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא טייקיטעט
 -ימָאק רעוָאכָאטסנעשט ןיא דילגטימ ַא רע טרעוװ ,ײטרַאּפ רעד

 ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא קיטעט ןעוועג זיא רע ."דנוב , ןופ טעט

 -וטלוק ,עלענָאיסעפָארּפ :טעברַא-ײטרַאּפ רעטגייווצרַאפ רעד

 רע .גנוגעװַאב-טרָאּפס רעד ןיא ךיוא יו ששירעיצרעד ,עלער

 ןיא ;טמַא-רוטלוק םייב עיסימָאק-רוטלוק רעד ןיא ןעוועג זיא

 טפלעה רע ,"?ןרעטשנגרָאמ ,, בולק-טרָאּפס ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד

 דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצַאס ןופ טעברַא רעד ןיא טימ ךיוא

 המחלמ רעד רַאפ רָאי עכעלטע .,וָאכָאטסנעשט ןיא "?ףיקס;
 -עט טרָאד ךיוא זיא רע ואוו ,ץיװַָאנסָאס ןייק קעװַא רע טרָאפ

 -ַאיצָאס םעניא ךיוא יו עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא קיט

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ."דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה; ןשיטסיל

 ןיא טנכערעגנײרַא ןעוועג ץיוװָאנסָאס זיא עיצַאּפוקָא-רעלטיה

 רע ואוו ,רעגַאל ַא ןיא ,ָאטעג ןיא ןעוועג זיא רע .ךייר ןט3 םעד

 ןופ גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ טעברַאעגטימ טָאה

 -רַאעג טייצ עסיוועג ַא וליפַא טָאה רע .,ץיװַָאנסָאס ןיא "דנוב;

 ןשטייד יד סָאװ ,ןטַאטשקרַאװ:רעלשיט עלעיצעּפס יד ןיא טעב

 ,רעריפ-קרעוו סלַא ,ץיװָאנסָאס ןיא טנעדרָאעגנייא טַאהעג ןבָאה

 טקיטומעג ייז ,ָאטעג ןיא ןדיי יד ןפלָאהעג ךס ַא טָאה רע ואוו

 -עגסיוא טשינ ךיוא םיא טָאה לרוג רעד רעבָא :.ןטלַאהוצסיוא

 ןעמוקעגמוא ָאטעג ןיא ןדיי עלַא טימ ךיילגוצ זיא רע .,ןטימ

 .םישטנעוושָא ןיא ןרעמַאקיזַאג יד ןופ ענייא ןיא

 !קנעדנָא ןייז ערע

 ַא

 רעמיטנגייא ,טסידנוב רעקיביולג רעקירָאיגנַאל :לבייל ,ןַאמטלַא

 .ײרָאטידנָאק ַא ןופ

 -טימ-סגנוטלַאוורַאפ ,רעטעברַא-רעקעב ַא :םהחרבא ,שטיווָאקציא
 .ןיירַאפ-רעקעב ןופ דילג

 .ןיירַאפ טרָאפסנַארט ןופ רעציזרַאפ ,לארשי ,שטיווָאנָארַא

 ָא
+ 

 ,ןטסינומָאק יד ןופ קעווַא המחלמ רעד רַאפ :קחצי ,יקסנישטַאּפָא

 ,דנֹוב ןיא קיטעט ןעוועג

 -טנַאה ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ַא ,רעיײעלב ַא :דוד ךעשזָא

 ,זנַאברַאפ רעקרעװ
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 רעקרעווטנַאה ןופ דילגטימ ,רעטעברַא-רעכעלב ַא :לדנעמ ,םולב

 ,דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ,דנַאברַאפ

 לדנעמ ןפורעג םיא טָאה ןעמ :עקטיא יורפ ןייז ןוא לדנעמ ,ןיורב

 גנוגעווַאב רעד ןופ ב"יהנָא ןיא טריטסערַא ןעוויג ,שזאלאמ

 ?עקדָארסָא; ףיױא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד

 ,ןיירַאפ עדעל ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ :לשרצעה ,רעדָארב

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַא "דנוב, ןופ דילגטימ טעטימָאק

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,השמ ,ןַאמלעגייב

 טרָאּפס ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ,רעכַאמ-ןטשרעב : דוד ,טַארב

 .ןיירַאפ רעיזירפ ןופ רַאטַאזינַאגרָא ,"ןרעטש ןעגרָאמ ,, בולק

 .עקנילבערט ןיא דנַאטשעפיוא ןיא רעמענלייטנָא

 .גירק ןרַאפ ןברָאטשעג :הכלמ ,טַארב

 א

 א וי

 יו

 יב 0
2 5 : 

 בי

2 
 א א יי עי טיט יי א א :

 ןייארַאפ רעטשרעב ןופ עּפורג א
 יקסנימַאק שיבײל זיא ,רעטשרע רעד ,סקניל ןופ קידנציז

 טַארב דוד ןוא עשטישז הכלמ ,טָאגפלעה לבייל :סקניל ןופ

 -עט ,"ףיקס, ןיא ןגיוצרעד ,רעטיברַא-רעדיינש :לשרעה ,רענערב

 .טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןיא דילגטימ רעקיט
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 בג: בנעט: נעט גע טעג טעג עט טבע ברעגעס עג עג עלטערע עג עג ערע עניו נעבנעעבעגע

 -ווב רעד ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא :עילימַאפ ןוא קחצי ,טעדנעב

 .ץילימ רעשיד

 ,"טפנוקוצ, ןוא "ףיקס, ןיא ןזיירק ןופ רעריפ ַא :םייח ,רענערב

 רעקרעווטנַאה רעד ןיא ןטנעדוטס ןריזינַאגרָא םייב טעברַאעג

 .לוש

 ןיא דילגטימ סגנוטלַאוורַאפ ,רעטעברַא רעלשיט ַא :רשֶא ,םולב

 ."טפנוקוצ, רעד

 .עסערפ רעשידנוב רעד ןופ רעטיירּפשרַאפ ַא :לאכימ ,קילגרעסעב

 ג

 -עפָארּפ רעטעברַא לאקימעכ ןפ רעציזרָאפ :םהרבא .קענַארג

 .ןירַאפ ןקַאנָאיס
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 -גנַאל ןעוועג ,עלַא רַאפ עמאמ ענעבעגרעביא ןַא :החאל ,רעציירג

 -עגמוא .לַאקָאל-ייטרַאּפ ןיא עטלעטשעגנָא-טעפוב עקירָאי

 .1942 ןיא ָאטעג ןיא ןעמוק

 ַא ןעועג ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא :ריאמ בקעי ,ןַאמרעטוג

 ."דנובג ןופ טעטימָאק רעוָאכָאטסנעשט ןופ דילגטימ

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ,רעטעברַא רעלאמ ַא : םהרבא ,ןיײטשדלַָאג

 םהרב6 רעכיוװ רעד

 "וצ, ןופ דילגטימ ַא ,רעטעברַא רעטסוש ַא :לשרעה ,קענַארג

 ."טפנוק

 ןיא טעברַאעג ,"טפנוקוצ, ןיא דילגטימ ַא :עניגער ,רעגניפדלָאג

 -סגנוטלַאוורַאפ ,ןעגנוטעברַאסױא עשימעכ ןופ קירבַאפ ַא

 .ןיירַאפ ןיא דילגטימ

 -נגרמָאג ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ :לארשי ,שטיװָאנַאשרעג

 ."ןרעטש

 ןיא וא "טפנוקוצ, ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא :לאקזחי ,רעבלעג

 ,?ןרעטשנגרָאמ;

 ױד

 ,(רעביב) עדלָאג ,שטיוװָאלינַאד

 ה

 החפשמ עצנַאג ןייז .רעטעברַא-רעטסוש ַא :אנינח ,ןרעּפלַאה

 -עג טעדנירגעג זיא בוטש ןייז ןיא .ןטסידנוב ןעוועג ןענייז

 ."דנוב, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעווָאכָאטסנעשט יד ןרָאװ

 .ךיירקנַארּפ ןיא ןעמוקעגמוא :הרש ,טָאגפלעה

 ."רעקעוו טנגוי; ןופ רעטיירפשרַאפ :סחנּפ ,רעקרעװטנַאה

 טעטימָאק ןופ דילגטימ ,רעטעברַארעקורד ַא :לבייל ,טָאגפלעה

 ."טפנוקוצ,

 וו

 גאלשץרַאה ַא ןעמוקַאב .רעטעברַא-רעקעב  ַא :ןמלז ,ןַאמדניוװו
 ןיא רעבמעטפעס ןיא ןדיי יד ןופ גנולדיזסיױא רעד ייב
 .םלוע תיב רעווָאכָאטסנעשט ןפיוא טגיל .1942 רָאי

 -ידיסח ַא ןופ טמַאטשעג ,רעטעברַא -רעפעטש ַא :לארשי ,ךיירנייוו

 -דמל רעתמא ןַא ,טעדײלקעג-גנַאל ןעוועג ,עילימַאפ רעש

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןא קינווַאװ

 -ערטרַאפ ןעוועג ,רעטעברַא-רעקעב ַא :לדנעמ-שעה ,רעגניליוו

 .טַאר-רעטעברַא ןשיאייטרַאּפ ןשיווצ ןיא "דנוב, ןופ רעט

 ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט רעייז ןעוועג

 .טנגעג רעווַאכָאטסנעשט ןצנַאג ןיא "דנוב,

 זיא םינַאדוועסּפ ןייז .רערירעבמָאט ַא :דוד-םייח ,רעלדנעהפלָאװ
 רָאי ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןעוועג ."שע, ןעוועג
 .טעטימָאק ןשידנוב ןצנַאג ןטימ ןעמַאװצ 0

 -וצ, ןיא טעטימָאק ןופ דילגטימ .רעכַאמ-לטיה ַא :המלש ,קינװ
 ."טפנוק

 -עּפש ןוא "טפנוקוצ , ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא :ךורב .,קונוו

 .יטרַאפ רעד ןיא רעט

 ןיא דילגטימ רעטעברַא ,רעגערט ַא :עימעח ,יקסווָאדַאלוװ

 ןײרַאפ טרָאפסנַארט

 ז

 ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא ,ץליפ ןיא ןריבעג : ריאמ ,ןַאמסיז

 סגנורענרעד ןיא רַאטערקעס רעקירָאיגנַאל .ייטרַאּפ רעד

 טעטימַאק לַארטנעצ ,טמַא-רוטלוק ןיא רעטערטרַאפ ,ןיירָאפ

 .אקסיזעראקס ןיא ןעמוקעגמוא .ןעניירַאפ .פָארּפ יד ןופ

 דילגטימ סגנוטלַאוורַאפ ,רעטעברַא-רעקעב :םהרבא ,שטיווָאקלעז

 .ןיירַאפ סגנורענרעד ןופ

 ,לגייפ ,עטלושז

 ,הוח ,עטלושז

 דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ַא .רעטעברַא רעדיינש ַא :ןמלז .סַאגיז
 ."ןרעטשנגרָאמ, ןופ

 ַא ןעועג א קיטעט ,רעטעברַא רענשזריק :לארשי ,דנַאבדייז
 ןיא ןעמוקעגמוא ,"טפנוקוצ ,-"דנוב -טנגוי ןיא דילגטימ
 ,ךיירקנַארפ

 ןייטשנייוו .א ןוא הכלמ עטלישז

 ט

 ןייק טשינ ,קינווַאל ַא ,שטנעמ רענעדײשעַאב ַא :השמ ,רעיַאמכוט

 -קעס רעקירָאי גנַאל ,שטנעמ רעקידנעקנעד ַא רעבָא ,רענדער

 ,טעקסַא ןַא ,עיצַאזינַאגרָא רעווָאכָאטסנעשט רעד ןופ רַאטער

 ,"גנוטייצ-רעטעברַא; רעד ןופ רָאטקערָאק רעקיליוויירפ

 ןמלז ןופ רעדורב ַא ,רעטעברַא-רעלשיט ַא : שירעב ,גרעבנענעט
 .גרעבנענעט



 וו ָא כ ָא ט סם 1 ע ש ט

 ךילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ רעקירָאי-גנַאל :עשמיש ,שטיוװָאבוקַאי

 -טימ ,טעטימָאק ייטרַאּפ ןיא דילגטימ ,ןיירַאפ דײלקַאב ןיא

 -בערט ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב .טמַא-רוטלוק ןיא דילג

 .1942 ,רעבמעטפעס ןט30 םעד ,עקניל

 .סוקרַאמ ,שסיוָאבוקַאי

 :לטָאמ ,שטיװעקנָאלבַאי

 ,ןיירַאפ

 -ףליה ןופ דילגטימ סגנוטלַאװרַאפ

: 

 .רעטעברַא רעלשיט :עשטיא רעדורב ןייז ןוא ,םהרבא ,יקסנילבול

 -עגרעביא עיירטעג ַא ,השמ רבח ןופ יורפ יד :היח ,ןַאמרעדעל

 ?רעטכעט קיצנייא ריא וצ עמַאמ עיירט ,עקטסידנוב ענעב

 טָאה ןשמ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ עצינווָאוװדמל ַא ,עלעדיירפ

 .היח עצרַאוװע יד ןפורעג יז

 רעקורד ןופ רעציזרָאפ רעקירָאיײגנַאל :לארשי ,שזראינשזאל
 .ןיירַאפ

 דנַאטשרעדיװ ןיא ןלַאפעג ,טסיטפנוקוצ ַא :סחנּפ ,ןייטשנעוװעל
 .ָאטעג םעניילק ןיא

 דילגטימ סגנוטלַאוורַאפ ,רעטעברַא-רעקעב ַא :דניקסיז ,רעקסַאל
 .ןיירַאפ רעקעב ןיא

 ,לסעּפ ,יקסניבול

 -טימ-סגנוטלַאוורַאפ ַא ,רעטעברַא-רעלשיט ַא :בייל ,גרעבדנַאל

 .טסידנוב רעקיטעט ַא ,ןירַאפ ףליה ןופ דילג

 ,הרש ,דניקסעביל

 ֹמ

 ,ןיירַאפ רעקעב ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ : ןושרעג ,ווָאנידָאלמ
 -נוב רעד ןוא "דנוב, ןיא קיטעט רעטעּפש ,טסיטפנוקוצ ַא
 .ץילימ רעשיד

 .ןיירַאפ-רעקעב ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ַא : לבייל ,ןייטשדלימ

 .דנַאברַאפ רעקרעוװטנַאה רעשיטסילַאיצָאס :קחצי ,שטיװעקרַאמ

 .דנַאברַאפ רעקרעווטנַאה רעשיטסילַאיצָאס :אבא ,רעגַאמ

 .ןיירַאפ לעקימעכ ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ : קישטרָאיַאמ

 ,ץרּפ .ל .י םייהרעדניק ןיא ןירערעל :עקטיא רַאזַאל ,ןַאמלימ

 ,"ףקס, עצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ ןירעריפנָא

 .ןוז ןוא ןַאמ ריא ;עקטיא ,רַאזַאל-ןַאמלימ

 נ

 ,ןיירַאפ לאקימעכ ןיא דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ :לדניה ,גרעבזינ

 ֹס

 רעדילגטימ .רעטעברַא לַאטעמ :רעדורב ןוא ילתפנ .,םוזָארַאטס

 .ץילימ רעשידנוב רעד ןיא

 ,זיור ,שטיוװָאנָאמָאלָאס

 ,השמ ,לעדנַאס

 ,לגייפ ,יקסרעימָאדנַאס

 -טימ ,קעטַאילביב םעדעמ רעד ןיא קיטעט :עשזדַאי ,רעצינּפָאטס

 .((טימ רעד ןיא) "טפנוקוצ, ןוא טעטימָאק ןופ דילג

 2 יי

 א

 .ןאמגרעב ןוא רעצינּפָאטס עשזדַאי ,טָאגפלעה הרש -- סקניל ןופ

 ע

 -ָאיסעּפָארּפ ןופ רעציזרָאפ ,רעטעברַא-רעדיינוש ַא :םייח ,ךילרע

 ,רעטעברַא-סגנודיילקַאב ןופ ןיירַאפ ןלענ

 ּפ

 קיטעט ,שטיווָאבוקַאי ןושמוע ןופ יורפ יד :הרש ,יקצילעפערּפ

 ."דנוב, ןיא רעטעּפש ןוא "טפנוקוצ,; רעד ןיא

 ֹפ

 -רָאפ ךעקירָאיגנַאל ,רעטעברַא-רעדיינש ַא :םהרבא ,ןַאמדירפ
 .רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ רעציז

 רָאג ַא רַאפ ,רעטסוש ַא : האל יורפ ןייז ןוא ךענעה ,רעיומרעיירפ

 ןופ רעוועג סָאד ןענופעג םיא יב ךיז טָאה טייצ רעגנַאל
 .ץילימ רעןידנוב רעד

 -רעד ,ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ןופ טמַאטשעג :ןַאמרעה ,לקנערפ

 "דנוב; םוצ ןעמוקעג .הביבס רעשיליופ ַא ןיא ןרָאוועג ןגיצ

 עיצַארטסינימדַא רעד טימ ךיז עמונרַאפ .1923 רָאי ןיא

 .טעברַא רעד וצ ןבעגעגרעביא ,"גנוטייצ-רעטעברַא; רעד ןופ

 ןופ רַאטערקעס ךיוא ןוא רעטעברַא-רעקימעכ ַא ןעוועעג

 יד ןופ *דנוב; םוצ ןעמוקעג .ןיירַאפ רעטעברַא-לאקימעכ

 ."עטקינייארַאפ
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 .עומ ןיא ןעוועג ."עטקיניירַאפ, יד ייב קיטעט :עגייפ ,ףלָאװ

 .לוש ץרפ .ל .י יד ןיא קיטעט

 רעלאמ ןיא דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ רעלַאמ ַא : המלש ,טוהרעגניפ

 ,ןרעטשנעגרָאמ; ןיא קיטעט .ןיירַאפ

 .ץירקנַארפ ןיא ןשמוקעגמוא :קיציא ,ןַאמדירפ

 עקוָאשטשָאלוו ןיא ןריובעג :לסיז ,רעזירַאּפ --- שטיווָאמיײרפ
 יז .רעדניק 6 ןופ עטיױוצ יד ןעוועג זיא יז ,1915 רָאי ןיא
 ,"ףיקס, ןופ טַאר םוצ טרעהעג ,"ףיקס, םוצ טרעהעג טָאה
 ןירעוט ַא ןוא טפנוקוצ דנובטנגוי ןיא קיטעט ןעוועג רעטעּפש
 -יױועֶא ןיא דניק ריא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא ,"ףיקס, ןיא
 .1942 רָאי ןיא רעגַאל רעצ

 ק

 ןופ רעציזרָאפ רעקירָאי-גנַאל ,רעטשערעב ַא :שיבייל ,יקסנימַאק

 -ָאק ,ןייראפ ןלענַאיסעפָארּפ רעייז ןופ ,רעטעברַא-רעטשרעב

 דילגטימ ,וָאכָאטסנעשט ןיא "דנוב, ןופ דילגטימ טעטימ

 ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגמוא ,ץילימ רעשידנוב רעד ןופ

 -ייֵלָק ןייז בילוצ ,"עלעביז; ןפורעג םיא טָאה ןעמ :קחצי ,ןָאק

 ןאוו ,ןָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ .טײקרַאד ןוא סקואוו םענ

 .טסואווַאב טשינ ןעמוקעגניהַא

 -טסבלעז רעשידנוב רעד וצ טרעהעג ,רעלשיט ַא :לבייל ,ץטַאק

 .דנַאברַאפ רעקרעװדנַאה ןיא קיטעט רעטעפש ןשוועג .ץוש

 .1939 .טפעס 4 םעד ,ווָאכָאטסנעװט ןיא ןברק רעטשרע רעד

 ַא .רינשוק .מ ןופ רעטַאפ רעד .רעדיינש ַא :עקמייח ,רינשוק

 רעד ןיא קינווָאוװזמל ַא .שטנעמ רענעדײשַאב ,רעליטש

 ,1942 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא .עיבַאזינַאגרָא

 ,רע ואוו טסואווַאב טשינ ,רעכַאמ-לטכַאש ַא : הימח ,רעכַאמּפאלק

 .ןעמוקעגמוא זיא

 ,ןיירַאפ רעקעב ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ :קיציא ,ןָאטלָאק
 .ץילימ רעשידנוב רעד ןוא "דנוב, ןיא קיטעט

 ךילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ,טארב דוד ןופ יורפ יד :לחר ,ןַאמפיוק
 ,"ןרעטשגרָאמ,, ןופ

 ר

 ןיירַאפ .פָארפ ןופ דילגטימ ַא ,רעטלַאהכוב ַא :לאומש ,ןַאמנזָאר
 .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ

 -קעס רעקירָאיגנַאל ,רעטעברַא-רעדיינ| ַא :ןועמש ,לאטנעזָאר
 ַא ,עירטסודניא סגנודיײלקַאב ןופ ןיירַאפ .פָארּפ ןופ רַאטער
 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענעק ןוא רעבָאהביל רעסיורג
 .רוט

 ןופ רַאטערקעס ןעוועג ,רעטעברַא-רעלשיט ַא :ףסוי ,ןייטשניבור

 -עברַאא רעד ןופ רעטעברַאטימ .ןיירַאפ-רעטעברַא-ץלָאה

 .סעקסערָאמוה ןוא ןענָאטעילעפ ןבירשעג ,"גנוטייצ רעט

 .רעטעברַא-רעלאמ ַא :ןועמש ,לעבור

 .ןעמוקעגניהַא ואוו טסואוַאב טשינ ,ןירעדיינש ַא :עטוג ,אלגנייר

 .עשטיא .,ןישור

 ,דוד ,םולבנעזָאר

 ."טפנוקוצ , רעד ןופ ךילגטימ סגנוטלַאוורַאפ : ריאמ ,םולבנעזָאר

 .רעדירב ,ןייטשנעזָאר

 ש

 -לַאורַאפ רעקירָאיגנַאל ,רעדיינש ַא : בייל-השמ ,שטיוועקמיזו
 רעציזרָאפ ,ןיירַאפ רעטעברַא רעדיינש ןופ דילגטימ-סגנוט
 רעד ןופ דילגטימ רעיירט ַא .עיצקעס רעשידנוב רעז ןופ
 ָאטעג רעד ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג .ץילימ רעשידנוב
 .1941 רָאי ןיא

 .רעכעלב ַא :םהרבא ,רעמילש

 ןופ :עטַאלז ןייז ןוא ןוז ַא סבר רענליוו םעד ,םהרבא ,שטיװעיַאש
 ,ךיירקנַארפ ןיא ןעמוקעגמוא ,שטיװעלַאבזיא םייה רעד

 .רעטעברַא-רעלַאמ ַא :עיש ,זיוהדליש

 ןטיװעלַארזיא םייה רעד ןופ ,עשטווַאכ ,ץינייטש

 רענלעז רעשיליוּפ סלַאג ירק ןיא ןלַאפעג :לאכימ ,שטיוועיקמיש

 טנגוי ןיא דילגטימ וויטוקעזקע .ענשעלב ןיא 1939 רָאי ןיא

 "טפנוקוצ; דנוב

 .רעטעברַא רעקעב ַא ,הנוי ,שטיוועלומש

 .ןירעוט ףיקס ַא :לזייר ,שטיוװָאקמיש

 .ירעוט ףיקס ַא :לגייפ ,שטיווָאקמיש

 .רעוט-"טפנוקוצ, ַא :עיש ,עקפילז

 .סחנּפ ,ץרַאװש

 רעדילגטימ :שטדַאד ,עלָאפ רעטכעט עריא ןוא עלַאב ,ףָאקעשטש
 .עשטעששזדַאנ ןופ

 ןיא קיטעט ןעוועג ,ץיווָאנסָאס ןופ ןעמוקעג :עלַאג ,ףָאקעשטש
 -רַאפ ןוא "דנוב, ןופ גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד
 ןוא עלָאפ רעטכעט יד .רוטַארעטיל עלַאגעלקמוא ןטײרּפש
 -ַאנ ףױא טנַאה ןיא רעוועג טימ ןעמוקעגמוא ןענייז עשָאד
 ספמַאק רעד ןופ רעקנוב םעד ןרידיווקיל םייב 88 ענוטעשזד
 םייב ,1943 ינוי ןט26 םעד ןעוועג זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא
 ןלַאפעג רןענייז'ס .ןעטייד יד ךרוד רעקנוב םעד ןקעדטנַא
 ,לגנַארעג םעד ןיא טעדנואוושרַאפ ןוא ןשטייד עקינייא
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 גרעבנירג (ןָאמָאלַאס) ןמלז רעזייל

 ןרָאװעג ןריובעג זיא גרעבנירג (ןָאמָאלַאס) ןמלז רעזייל

 טמוק דניק סלַא ,ןלױּפ ,עשטרעיװַאז ןיא ,1907 ,ילוי ןט1 םעד

 דנוב-טנגוי, ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .וָאכָאטסנעשט ןייק רע

 -ןרָאי ןעועג :ןטיבעג עלַא ףיוא וָאכָאטסנעשט ןופ טפנוקוצ

 דנוב-טנגוי; ןופ דילגטימ-טעטימָאק ַא ,סייררעביא ןָא ,גנַאל

 ,ךוב ןשידיי םוצ עביל עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ."טפנוקוצ

 -ונרַאפ ךיוא רע טָאה רעבירעד .טנעיילעג ךס ַא רדסכ טָאה ןוא
 ,קעטָאילביב-םעדעמ רעד ןיא רַאקעטָאילביב ןופ טמַא םעד ןעמ

 יד ןופ טמַא-רוטלוק םעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 רע זיא ךַאפ ןופ .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רעװָאכָאטסנעשט

 וצרעד .הסנרּפ ףיוא טנידרַאפ םיוק ןוא רעכַאמלטיה ַא ןעוועג

 .הנמלא ןַא ,רעטומ עטלַא ןייז ןייז סנרפמ טפרַאדַאב רע טָאה

 װָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ ןמלז רעזייל טָאה 1920 רָאי ןיא

 הנותח רע טָאה טרָאד .ךיירקנַארפ ,,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 -עטַאמ ןייז .ןעלטנַאמ-ןגער ןעיינ וצ ךיז טנרעלעגסיוא ,טַאהעג

 -רַאפ ךיז רע טָאה זירַאּפ ןיא .רעסעב ןרָאװעג זיא עגַאל עלעיר

 ןעועג טרָאד ךיוא זיא רע ןוא קיטסילַאנרושז טימ ןעמונ

 .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ

 -נואווצעג םיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טנה 1940 רָאי ןיא

 ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ץלַא רקפה ףיוא ןזָאלוצרעביא ןעג

 .ללטעטש ןיא ךיז טצעזַאב רע .ךיירקנַארפ ןיא ףיט ןפיולטנַא וצ ןוא

 -מָאב יד רעבָא ,קיאור ןעוועג רע זיא םישדח רָאּפ ַא .ןַאדיסיא

 לוצינ רע טרעוו סנ יּפ לע .לטעטש סָאד ּפָא טשיװ גנורידרַאב

 .ךעלסיפ עשרעניה ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,זיוה םעד ןיא

 -עבעל ןרעוו ןלעוו ריל, :בייוו ןייז וצ ןַאדט גָאז ןָאמָאלַאס

 ,"?ןסיוו טשינ וליפַא זנוא ןופ טעוװ רענייק ,ןבָארגַאב טייהרעקיד

 -רַאפ ןעמ זַא ,לטעטש ןיא ןיוש ןעמ טרעה 1942 רָאי ןיא

 טסייוו ןַאדיסיא ןיא .זירַאּפ ןופ ןדיי טּפעלשרַאפ ןעמ ןוא טרַאנ

 ,ןבעגעגסױרַא טרעוו ץעזעג ַא .דיי ַא זיא סע רעוו טשינ ךָאנ ןעמ

 .ףָארטש-טיוט ייז טָארד טשינ ביוא ,ןדלעמ ךיז ןזומ ןדיי זַא

 ןקוק וצ ןָא טביוה לטעטש ןיא גנורעקלעפַאב עשיזיוצנַארפ יד

 ןביוהעגנָא טָאה'מ .רעכערברַאפ עּתִמֹא ףיוא יו ןדיי יד ףיוא

 טעברַא יד .ןדיי ןענייז ןרעטלע ערעייז יצ רעדניק יד ייב ןשרָאפ

 ךיוא ייז ןבָאה טלָאצַאב .ןרָאװעג ןלעפעג ןזיוצנַארפ לייט ַא זיא

 ,ןועעג זיא טַאטלוזער רעד .ןדיי ןעניפעגסיוא ןרַאפ ןגָארקעג

 ערעייז ףיוא ןעלנמעטס ןיוש ןבָאה בייוו ןייז טימ ןָאמָאלַאס זַא

 .ןדיי ןענייז ייז זַא ,ןטרַאק

 ןקיטכענ ןיוש ןזומ ייז ,רעסערג לָאמַא סָאװ טרעוו רעייפ סָאד

 טכַאנייב .ענעכָארבעצ ,עקנַארפ ,רעמידיוב ףיוא ,סרעלעק ןיא

 טימ רענעמ עטנּפָאװַאב םורַא ךיז ןעיירד סע .ןיוש ייז ןעמ טיה

 ,ךיז ןטלַאהַאבוצסיױוא חוכ ןייק טשינ ןיוש ןבָאה ייז ...טניה

 ןייז וצ טגָאז רע .ףוס סרעלטיה ןיא טביולג ןָאמָאלַאס

 יד ףיא ןבעג וצ גנוטכַא ידכ ,ָאד ןביילב טזומ וד; :בייוו

 -ונעג טשינ בױהנָא ןופ ייז ןבָאה ןעיורפ ערעגנַאװש *! רעדניק
 רעייז טימ טרעגנַאװשעג ןַאד טָאה יורפ סנָאמָאלַאס ןוא ןעמ
 ,דגיק טירד

 ,עילַארטסױא ןיא טציא ךיז טניפעג סָאװ ,יורפ סנָאמָאלַאס
 :זנוא טביירש

 ןבעל ןיימ ןיא ןַאד ןיב ךיא בָאה למיה ןרעטסניפ ַאזַא;
 ,רַאורבעפ ןט24 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סע !ןעזעג טשינ
 ךיז ןבָאה סע ןוא ריט רעזנוא ןכָארבעגפיוא טָאה ןעמ ,2

 טָאה סע .טנעה יד ןיא ןרעװלָאװערט טימ רענעמ ייווצ ןזיוװַאב
 רעדניק ייווצ עניימ .סיפ ערעייז וצ ןלַאפ ןיימ ןפלָאהעג טשינ
 טרעטיצעג טָאה עטירד סָאד ,ןטלַאהַאב קערש רַאפ ךיז ןבָאה
 ...ןצרַאה ןרעטנוא

 וצ ןרעוולָאװער יד טקערטשעגסיוא ןבָאה רענעמ עדייב
 ..רימ ןופ ןעמונעג םיא ייז ןבָאה ױזַא טָא ,.,ןפיילש סנָאמלַאס

 יסנַארד ןופ ןעמוקעגנָא רימ יצ זיא ווירב רעטצעל רעד,

 לָאז ךיא ..רעטייו טרָאפ רע זַא ,(הסיפּת-ןעזיר רעזירַאוװ ַא)
 -קירוצ טעװ רע זַא ,הנומא טָאה רע .םיא ןגעוו קיאור ןייז

 .ייןעמוק
 ךיא ןעוו ןצרַאה םייב ןָאטעג םעלק ַא ענדָאמ רימ טָאה סע;

 ןעוועג זיא טפירשרעטנוא יד .ווירב ןטצעל ןייז ןטלַאהרעד בָאה

 ."רעטייווצ ַא ןבירשעג רעבָא טָאה ווירב םעד ,ענייז

 ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ זיא (ןָאמָאלַאס) ןמלז רעזייל
 סָאװ עלַא ןוא ןטסידנוב רעװָאכָאטסנעשט ענעבילברַאפ-ןבעל יד
 ןכעלרע ,ןקיטומטוג ,םענעדײשַאב םעד ןלעװ טנעקעג םיא ןבָאה
 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רבח ןעיירטעג ןוא

 רעפעפ ךנה

 ,רתסא ןוא השמ ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רעפעפ ךענעה

 ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 טָאה ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ ,רעירַאטעלָארּפ עתמא ןוא עמורפ

 רעד ןופ .קירבַאפ דיָאלוילעצ סגרעבנייוו ןיא טעברַאעג ךענעה

 םענייק ,שטנעמ רענעדײשַאב ,רעליטש ַא ןעוועג רע זיא רוטַאנ

 ןרָאװעג טײרפַאב זיא ןליוּפ ןעוו ,טגָאזעג טשינ טרָאו ךיוה ןייק

 ןלענָאיסעּפָארּפ ןייז ןיא קיטעט ןרָאװעג רע זיא םזירַאצ ןופ

 ןעוועג גנַאל ןרָאי ,רעטעברַא-לַאקימעכ יד ןופ (עינוי) ןיירַאפ

 ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג ,ןיירַאפ ןופ רַאטערקעס

 ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ,"*עטקינייארַאפ, יד ןופ ײטרַאּפ רעד

 ,ןטיבעג עלַא ףיוא טייקיטעט רעטגייווצרַאפ ריא

 רעד טימ טקיניײיארַאפ ךיז ןבָאה ?עטקינייארַאפ, יד ןעוו

 -קורק-רענבָארד) ?ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמוא;



 רעבירַא ןענייז רעדילגטימ ערעייז ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא (עּפורג

 .ייז ןשיווצ ןעוועג רעפעפ ךענעה ךיוא זיא ?דנוב, םוצ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןיא רע טָאה בורקב

 גנַאל ןרָאי זיא רע .טרָא םענעעזעגנָא ןָא ןעמונרַאפ "דנוב;

 עוועג זיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג

 ךיוא ךיז טָאה .תורוש יד ןופ רעביירש םעד טימ ןעמַאזוצ קיטעט

 -דַא רעד ןוא קעטָאילביב-םעדעמ רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא

 ?גנוטייצ רעטעברַא; רעד ןופ עיצַארטסינימ

 -נייא טָאה גנוטלַאװרַאפ טָאטש רעװָאכָאטסנעשט יד ןעוו

 טָאטש רעד ןוא וָאקַאר ןשיווצ רעקרַאפ-סובינמָא ןַא טריפעג

 -רעד טפמעקעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ןוא

 ןייז טשינ ןלָאז ןעגנומענרעטנוא עשיטָאטש יד זַא ,רַאפ

 רָאטקודנָאק רעשידיי רעטייווצ רעד ןרָאװעג ךענעה זיא ,"ןייר

 .רעקרַאפ-סובינמָא

 ןרָאװעג קנַארק זיא רֶע .טליּפשעגוצ טשינ םיא טקיטפעשַאב ןייז

 !ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 ןיא "דנוב,; רעד טנדרָאעגנייא טָאה'ס סָאװ ,היול ןייז ייב

 עשידיי טנזיױט וצ בורק טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,ווָאכָאטסנעשט

 ןייז וצ ןרָאװעג טײלגַאב זיא רע .רעטעברַא עשידיי-טשינ ןוא

 סע ,רעדיל עשירַאטעלָארּפ ןוא רענעפ עטיור טימ ור רעקיבייא

 ,םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא יד רַאפ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעוועג זיא

 'העובש; עשידנוב יד ןעגנוזעג טָאה םלוע רעקיּפעק-טנזיוט רעד

 ,רבק םענעפָא ןייז ייב

 בולק ןשידנוב ןופ טנַאװ יד זיא ןכענעה וצ גנורערַאפ סלַא

 ןייז טימ ןרָאװעג טריצַאב ,םייה עטייווצ ןייז ןעוועג זיא סָאװ

 גנוטכינרַאפ רעד וצ זיב ןעגנַאהעג זיא סנייז דליב סָאד .דליב

 ןופ טלַאטשעג סָאד רעבָא לָאז .סיצַאנ יד ךרוד בולק םעד ןופ

 .ןרעו ןסעגרַאפ טשינ ןכענעה

 ןיא עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ ןברָאטשעג ןוא טײהקנַארק-ןגָאמ ַא ףיוא
 .רָאא 20 וצ בורק ,טנגוי רעדנעילב ןייז

 םעד ייב

 הצנ ןורפזל

 רָאג

 ? טשינ ואוו ןוא ,

 "ןדייג

 2 ןופ לזמ סָאד טָאה רעבָא גנַאל
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 שטיװַאקרעב ןושמש ,שַאיבָאט ,טַארב דוד : ןעמ טעז סטכער
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 לאפר ,עשזדַאי רעצינּפָאטס ,לבייל טָאגפלעה : סקניל ןופ קידנציז
 : סקניל ןופ קידנעייטש .ןמלז סַאגיז ,גרעבזינ לדנעה ,ןַאמרעדעפ

 -ָאבוקַאי ,הרש ןיװעל ַאקצינדור ,לשרעה רעדָארב ,לבייל ןַאמגרעב

 ,הרש שטיװָאבוקַאיַאקצילעּפערּפ ,לסָאא עזיורק ,עשמיש
 החמש גרעברעבליז ,היח גרעברעבליפזןַאמגרעב ,שיבייל יקסנימַאק

 ריאמ םולבנעזָאר ןוא
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 עטסערג יד .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ץנערעפנָאק ןָאיַאר
 רבח ךיוא זיא ייז ןשיװצ ,ןעמוקעגמוא ןענייז עּפורג רעד ןופ לייט

 -במָאד עיבמעלגַאז ןופ ,רעמילש עטרבח ;:;סָארבלָאװ ןופ ,
 .ערעדנַא ןוא רעצינּפָאטס קחצי ; עקסװָאר
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 עכעלסעגרַאפמוא ,ערעײט ערעזדנוא ןופ קנעדנַא םוצ
 םיבורק ןוא רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע

 !ןסענרַאפ טשינ לַאמ ןייק ךייא ןלעוו רימ

 א

 שטיװָארדנַאסקעלַא לרעב
 .הרובד ןוא בקעי לאומש ןופ ןוז רעד

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ָאכָאטסנעשט ןיא 1922 ןריובעג
 ,גנוי רעייז ןעוועג רע זיא רעגַאל םעד ןיא ןעמונעג םיא
 עלַא יד ןעמוקעגייב רע זיא תוחוכ עשיזיפ ענייז בילוצ
 סרעלטיה ךָאנ .רעגַאל םעד ןיא ןטעברַא-ןפַאלקש ערעווש
 רעמ זיא װָאכָאטסנעשט ןיא זַא ןעזעג לרעב טָאה הלּפמ
 ןייק ןרָאפעג רע זיא ,ןביילב וצ דיי ַא רַאפ ָאטינ ץַאלּפ ןייק
 ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ יד ןעוו ןוא .דנַאלשטיײיד
 ןסָאלשַאב רע טָאה ,רעבַארַא יד טימ לארשי ןיא 8
 לארשי ץרא ןייק ןגירקוצניירַא ךיז ןגעוו עלַאגעלמוא ךרוד
 ײמרַא רעשידיי רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיילג ךיז טָאה ןוא
 זיא 1948 יילושזד ןיא .טפמעקעג שידלעה טָאה רע ואוו
 ,םילשורי ןוא ןורטַאל ןשיווצ ןפמַאק יד ןיא ןלַאפעג רע

 .ןעקנעדנַא ןייז ערע

 סירָאמ (עקשטעיוָא) יקצעווָא

 .ָאגַאקיש

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,עלוגרַאמ ןוא ףסוי ןופ ןוז
 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג .1954---.טשעג ,1890 ןיא
 רע טכַאמ ןרָאי עטשרע יד .ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז ןוא
 רעמיטנגייא ןא רע טרעוװ רעטעּפש .ןבעל רעווש ַא ךרוד
 גָאט ןטצעל םעד זיב טביילברַאפ רע ואוו יירעקורד ַא ןופ
 וצ ןפלָאהעג טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד .ןבעל ןייז ןופ
 -געשט יד ןופ ןייארַאפ לענַאשייקוידע םעד ןריזינַאגרָא
 ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע .ָאגַאקיש ןיא רעוװָאכָאטס
 רעד ןעוועג זיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ספליה ענעדישרַאפ
 .ָאגַאקיש ןיא "ירעסריונ טיינ-דנע-יעד, יד ןופ טנעדיזערּפ
 עטסנבעגרעביא ןוא עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 ַא וצ טייהנבעגרעביא ןייז ,ןַאמסדנַאל ןוא רבח ,דניירפ
 -רַאפ טָאה רע .,ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא ןַאמסדנַאל
 יקסלָאּפצעינָאק םייה רעד ןופ ,עשעצ יורפ ןייז טמותי
 ךיוא ןוא דניירפ ןוא ,ךעלקינייא ןוא רעטכעט ,ןוז ךיוא ןוא

 .ילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ןופ החּפשמ יד

 .ןעקנעדנָא ןייז דובכ
 .(יקסלָאּפצעינָאק) יקצעוָא עשעצ

 בם

 טמַאטש ,דַארגרעש םייה רעד ןופ -- רענילרעב עטיא
 ור רעקיבייא ריא וצ ןעמוקעג זיא ,קסמָאדַאר:ָאװָאנ ןופ
 -רַאפ .1956 ,24 רעבמעטּפעס ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 -רעב השמ ,ןַאמ ריא ןבילבעג ןענייז ריא ךָאנ טמותי
 ,רעטנעק זואר רעטכָאט ריא ,ָאכָאטסנעשט ןופ רעניל
 -רוא ןייא ןוא ךעלקינייא סקעז ,רענילרעב וָאשזד ןוז
 קידנעטש ריא ןלעװ דובכ ןוא עביל טימ ,לקינייא

 -- ןעקנעדעג
 טניירפ ןוא החּפשמ ריא
 ,פיִלֵאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 -נעשט ןיא ןריובעג ,טַארב םייח ןופ יורפ ,טַארב רתסא

 ןוא הנוי ריאמ ןופ רעטכָאט ,1888 ןיא (ןליוּפ) ווָאכָאטס

 ,1945 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ןַאמטיל עלייב

 .ןעקנעדנָא ןייד ןרע רימ
 .ךעלקינייא ןוא רעדניק ,ןַאמ

2 

 טײצרָאי (14) ןטנצרעפ םוצ

 רעדורב ןוא ןוז ןטבילַאב רעזדנוא ןופ
 סעלק טסריופ טעוויַארּפ

 ןַאמרעקילג יעשזד םעס



 האפנ ןורקוד

 ןוא עביל טימ ךיז רימ ןענָאמרעד טיײצרָאי ןט14 םוצ
 ןלעװ קיביא .רעצרעה ערעזדנוא ןיא טפַאשקנעב ןפיט
 ןוא ןורכז רעזדנוא ןיא קנעדנָא ןקיליײה ןייד ןָאגרט רימ
 גנוי ןייד שטָאכ לָאז .רעצרעה עטקיטייוועצ ערעזדנוא ןיא
 ןיא ןבעגעגקעװַא טסָאה וד סָאװ ,ןבעל רענערָאלרַאפ
 ןלַאעדיא עטכערעג יד ןלָאז .טסיזמוא ןייז טינ ,ךיירקנַארפ
 עלַא רַאפ ןשרעה טייקיטכערעג ןוא רשוי רענַאקירעמַא ןופ

 -לתת ןיא ןבעלעמַאזוצ רָאי 2 ךָאנ --- לרוג רערעטציפ
 .עקידעבעל יד ןופ קיבייא ףיוא טדיישעצ יז --- ביבא

 ,קנעדנָא ןקיטכיל ריא דובכ
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 ,ןטייקיבייא

 ןַאמרעקילג חָאר :רעטומ ןייד
 סירָאמ רעדורב ןייד
 הניד ןוא דורטריױוג :רעטסעווע ענייד

 .ָאגַאקיש

 ןברָאטשעג גנילצולּפ זיא סָאװ ,יורפ ןיימ ןופ קנעדנָא ןיא
 .1956 ,26 ילוי

 .לַאק ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ,ןָאדַארג רָאדיזיא

 לבייל :ןרעטלע עביל ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןקיטכיל ןיא
 -ַאי ןט26 םעד ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןברָאטשעג ,ןַאמוארג
 -ָאטסנעשט ןיא ןברָאטשעג ,ןַאמוארג לרעּפ ;1925 ,רַאונ
 רעטסעווש רעזוא ןוא ,1929 ,רעבמעטּפעס ןט20 םעד ווָאכ
 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןברָאטשעג ,ןייטשרעבהליז עביוט ---
 ,1941 ,רַאורבעפ ןיא

 ןַאמוארג ַאניגער ,ןַאמוארג ירעה

 ןַאמירפ האל ,ןַאמוארג השמ

 "עברַא ןשידיי ןרַאפ ןבעל סָאד טלָאמעד ןעוועג זיא רעווש
 רענעברָאטשרַאפ רעד רַאפ ןוא ללכב לארשי ץרא ןיא רעט
 רַאפ רָאנ טגרָאזעג טשינ יז טָאה לָאמ ןייק רעבָא .טרפב
 -נעטש יז זיא ןדנעטשמוא עטסרעווש יד ייב .ןיײלַא ךיז
 -נעשט טּפיוהרעביא ,ערעדנַא ןפלעה וצ טיירג ןעוועג קיד
 ,טײלסדנַאל רעווָאכָאטס

 ערעיוהעגמוא ןוא טעברַא רערעווש ןופ ןרָאי ךָאנ
 ךיז רַאפ טָאה ענעברָאטשרַאפ יד ןעוו ,ןעגנוגנערטשנָא
 קידנעטש ןעועג תמאב סע זיא ,זיוה ריא טיובעגפיוא
 ,ףליה ןיא טקיטיונעג ך יז ןבָאה עכלעוו עלַא יד רַאפ ןפָא

 סלַא --- רעגיצַאד הדוהי ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ
 ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ רעציזרָאפ רעד
 רעד זיב טעברַא-ספליה רעייז טריפעג ייז ןבָאה --- הפיח
 ןַאמ ריא טימ טדיישעצ יז טָאה טיוט

 ריא ןטָארטרַאפ רֶא טשינ ןײלַא יז טָאה רָאי יירד
 -ייה יד טריפעג רעטייוו תוחוכ עטלּפָאד טימ רָאנ ,ןַאמ
 ,טעברַא-ספליה ריא רַאפ עקיה

 םהרבא טימ טַאהעג הנותח יז טָאה 1956 רָאי ןיא
 -ַאזוצ ענעברָאטשרַאפ יד טָאה ָאד .ביבא-לת ןופ בילטָאג
 -רָאפ דלעפ טיינרב ַא ןעופעג רעדיוו ןַאמ ריא טימ ןעמ
 רעד טָאה רעדל .ביבא-לת ןיא טעברַא ריא ןצעזוצ

 יי
 קו

 לא 2 0 2

 ,(1928 רָאי ןיא ןברָאטשעג) קישטיוו עירַאמ ,קישטיוו השמ
 יד ,רעטכירעג ןַאטַאנ ןופ יורפ יד ,רעטכירעג ערָאנָאעל
 .ןַאמפפָאה ַאלעפ ןופ עמומ

 .ןַאמפפָאה עלעפ ןוא ןַאמפפָאה בקעי

 -שרעה דרַאנרעב רעטָאפ ,ןַאמ ןביל ןיימ ןופ קנעדנָא ןיא
 ,עדייז ןוא ,ץטיװָאק

 .י .1 ,ץטיווָאקשרעה .ס

 ֹט

 ---רעטָאפ : ןרעטלע ענעברָאטשרַאפ עניימ ןופ קנעדנָא םוצ
 ,רתסא -- רעטומ ;1952 ,21 יַאמ .טשעג ,גרעבדלָאג המלש
 ,1948 ,19 ינוי ןברָאטשעג

 ,ינרַאשט עששזדנַא ןוא בקעי
 (גרעבדלָאג םייה רעד ןופ)

2 
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 -עג .וָאכָאטסנעשט ,9 אנליט טניואוועג ,יקסנַאט םייח

 .קרָאי וינ ןיא 1957 ,ילוי ןטס20 ןברָאטש
 קרָאי וינ ,יקסנַאט .א

 55: עקל ערטער שקר עושר עננו דענקער לקט עט עט נוקלעארע ערעב שטרעקע עג בעבר עט טא עאעטלנאקעעעגרעשכ עג עב טא קענער בעט עטר טעקע טעג בע טעקע ערע עקרב
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 ֹכ

 װָאלבַארכ (עקלאומש) םעס
 רעטלע ןיא 1955 רַאונַאי ןט7 םעד ָאגַאקיש ןיא ןברָאטשעג
 ביל ןביילב קידנעטש זדנוא טעװ קנעדנָא ןייז ,רָאי 54 ןופ

 .רעייט ןוא

 ,איטניס ןוא ַאנַאשזד :רעטכעט ,זָאר יורפ ןייז
 ןעלעה ,הנקלא ,ינעפ :רעטסעוװע ןוא רעדירב
 .ַאמלעס ןוא (עמאל) יאול ,(היח) ינע

 רָאי ןיא וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג .,ףלָאװ .,םַאיליװ
 טכַאמעגכרוד .שטיווָאקפעל לטיג ןוא בקעי ןופ ןוז .0

 -ָאטסנעשט ןיא גַאסַאה רעגַאל ןיא םונהיג רעלטיה םעד
 ןייק יּפיד סלַא ןעמוקעג גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ,ווָאכ
 ,רעטכָאט עקיצנייא ןייא ןוא בייוו ןייז טימ עקירעמַא
 ןופ קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג גנילצולּפ זיא ,עדנערב
 ןייז דובכ .1955 ,רעבמעצעד ןט28 םעד קאלשיץרַאה
 .ןעקנעדנָא

 .ץלעפ-שטיווָאקוועל ַאעלַאס

= 

 ןייק קצולס ןופ ןעמוקעג 1907 ןיא זיא --- טיװַאנ ןַאהטַאנ
 קיטעט ןעוועג זיא רע .ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז .עקירעמַא
 -ָאס לאנָאשייקוידע רעװָאכָאטסנעשט רעקיטרָא רעד ןיא
 ךיז טצעזַאב ןוא ָאגַאקיש רע טזָאלרַאפ 1954 ןיא .יטעייס
 ןיא ןברָאטשעג .סעלעשזדנַא סָאל ןיא לרעּפ יורפ ןייז טימ
 ענעבילברַאפ רעיורט ןיא ןייז .רָאי 70 ןופ רעטלע ןיא 6
 ,קנעדנָא ןייז טרהע לרעּפ יורפ

 פ

 ,שטיווָאקרעב לטנעי ןוא שיבייל ןופ רעטכָאט יד ,עלָאד
 רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא וװוָאכָאטסנעשט ןיא ןברָאטשעג
 ,1929 רָאי ןיא

 ןאמרעדעפ אינעג ןוא שטיווָאקרעב שוטַאמ
 קרָאי ינ (שטיווָאקרעב םייה רעד ןופ)

 ןַאמ ןעיירטעג ןוא ןביל ןיימ ןופ קנעדנָא ןקיטכיל ןיא
 ירעה :רעדניק עניימ וצ רעטָאפ םענעבעגרעביא ןוא
 ,1957 ,ילוי ןט18 םעד ,גנילצולּפ זיא רעכלעוו ,ןַאמירפ
 רעדניק עניימ ןוא ךיא .ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זדנוא ןופ
 .ןענָאמרעד קיביײא ןעמָאנ ןייד ןלעוו

 ןַאמירפ האל .,דובכ סיורג טימ
 ַאוויא ,אירָאלג ַאטעי ,לואּפ ,לסָאי ,םהרבא (רעדניק יד)

 .פילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 יי

 0 יי
 אב

 0 יי יי
 טא עי

 ,בייל עשטיַא רעטָאפ רעזדנוא ןופ ןעקנעדנָא םוצ

 ,םהרבא :ןיז ;עווירפ הנמלא ענעבילברַאפ יד

 -סַאגיז עצנירפש :רעטכעט ;לַאטססענַא ,ףסוי

 .לאטס-רעיירב ?גייפ ,לַאטס

 ק
 -געזָאר םייח רעד ןופ) ,ןַאמרעּפוק ַאניגער ןופ קנעדנָא ןיא
 .ןדלעפ

 ןַאמרעּפוק דיווייד ,ןַאמרעּפפק ןעב ןוא יפָאס
 -ןא ןיא ןטפַאשנסיוו עשיטילָאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ)
 -גניא ןוא ,ירדָא ,(ַאטָאסענימ ןופ טעטיסרעווינ
 .לאוי ןוז רעטס

 ֹױ

 .ןיבור ַאנעל ןוא ינדיס :ןופ קנעדנָא ןיא
 .י .1 ,ןיבור גניווריױא ןוא לואס

 ּש

 -ָאלּפ יד טקידנעעג טָאה ץיּפש-רעטקעש (יבצ) לשרעה
 רע זיא רעטעּפש ,וָאכָאטסנעשט ןיא עיזַאנמיג יקסווָאד
 ןופ טעטיסרעװינוא םעד ןיא טנעדוטס סלַא ןעמוקעגנָא
 -קעש לשרעה טָאה וװָאכָאטסנעשט ןיא .ךיירקנַארפ ,יסנַאנ
 ץנעגילעטניא רעשידי רעד ןשיװצ טמשעג ץיּפש-רעט
 ,טָאטש ןיא

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 טָאה רע .דנַאלסור טעװָאס ןיא טעװעטַארעג ךיז רע טָאה
 -יביס יד ןיא ןפרָאוװעגסיוא ןעוועג ,ןטילעג ךס ַא טרָאד
 ,טײרּפַאב ןרָאװעג רע זיא 1942 רָאי ןיא .סעגייט רער
 סָאװ ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ןוא
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 -נַא לַארענעג רעטנוא דנַאלסור ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה
 ,לארשי ץרא ןיא ןעמוקוצנָא רעטעּפש טגנילעג םיא .סרעד

 דילגטימ ַא ןעוועג לשרעה זיא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא
 -נָא רעסייה ַא ןוא ,""רתיב;, ןיא ,ןטסינָאיזיװער יד ןופ

 -רעטקעש לשרעה .יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ןופ רעגנעה
 -ַאב ןדייל ןוא ןשינעלגָאװ עלַא יד ךָאנ ,ךיז טָאה ץיּפש
 טפָאהעג טָאה רע ואוו ,םילשורי טָאטש רעד ןיא טצעז
 -רעביא-המחלמ ערפווש יד ךָאנ ור לסיב ַא ןעניפעג וצ
 .ןעגנובעל

 -קעש לשרעה טָאה לארשי-תנידמ ןופ םוקפיוא ן'כָאנ
 סעזערּפ רעד ןייז ןופ טמַא םוצ ןגָאלשרעד ךיז ץיּפש-רעט
 ,םילשורי ןיא ףינס עסַאק-רָאּפש םעד ןופ

 -ָאמ סלַא טבַאגַאב ןעוועג זיא ץיּפש-רעטקעש לשרעה
 -עלּפ עשירָאטסיה יד ןופ רעדליב ןלָאמעג טָאה רע .רעל
 ענייז טלעטשעגסיוא טָאה רע ןוא ,לארשי ץרא ןיא רעצ
 ,םילשורי ןיא סעירעלַאג-טסנוק יד ןופ ענייא ןיא רעדליב
 -נעשט ענייז טימ ןפערט וצ ךיז טקנעבעג רדסכ טָאה רע
 ןסיורג םענופ ענערָאװעג לוצינ יד ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטס
 עקיצנייא ןייז ןעז טלָאװעג רע טָאה רעדנוזַאב .ןברוח
 זיא רע ןוא ,עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ רעטסעווש
 ןוא החּפשמ ,עטסטנעָאנ ענייז טימ ןעזעג ךיז ,ןעוועג ָאד
 ,םילשורי ןייק םייהַא טרעקעגמוא קירוצ ךיז ןוא ,דניירפ

 ןעועג טרעשַאב טשינ ,סיוא טזייוו ,זיא םיא רעבָא
 רעשידיי רעיירפ רעד ןיא ענעגייא ןשיווצ ןבעל ןביילב וצ
 -רעטקעש לשרעה זיא ,1957 ,טסוגיוא ןטס28 םעד .הנידמ
 ,ףָאלש ןיא ןברָאטשעג ץיּפש

 ַא ,ןוז ןקירָאי-פ םעד ןוא ,יורפ ַא רעביא טזָאל רע
 ,םרוי ןעמָאנ ןטימ ,ערבַאס

 !קנעדנָא ןייז דובכ

 ,האל ןוא ריאמ הדוהי ןרעטלע
 קרָאי ןינ ,רעיײש .ה

 -צרַאװש, רמת ,רעטומ יד ;לדנעמ ,רעטָאפ ןופ קנעדנָא ןיא

 ,לשיפ רעדניק ןוא םואבצראווש האל ןוא לאומש .םוַאב

 ןוא לסעּפ ,רעסיז ;ןַאמרעדעל םייח ןוז רעייז ןוא עינַאמ

 .סוטַאניצניצ רעדניק ערעייז

 .קרָאי ןינ ,םוַאבצרַאווש .ל

 ןַאמטיל עלייב ןוא הנוי ריאמ -- ןרעטלע

 .קרָאי וינ ,םיובצרַאוװש האל

 ןברָאטשעג ,רעטָאפ ,לצנעטש ףסוי יכדרמ : ןופ קנעדנָא ןיא

 -ומ ,לצנעטש לחר ;1948 ,ןט10 םעד ילוי ,קרָאי וינ ןיא

 ;1954 ,10 רעבמעווָאנ קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג ,רעט

 ןָאמָאלָאס ,ןעהָאק םעס ןוא עיליצ ,ןיבור םעס ןוא יסעט

 ןעמייה ,ןייטשנרעב ןטיינ ןוא שטנעלב ,לצנעטש לרעּפ ןוא

 ,לצנעטש ַאנַא ,לצנעטש לרעּפ ןוא

 ." .1 ,ןילקּורב ,?צנעטש .פ .א
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 וצ ןוא .טברַאטש עלחר .ןעמַאמ רעקנַארק רעד ןופ ץרַאה סָאד בילמַאנ בקעי
 רבק ַא -- ,ןברק ַא ךָאנ וצ טמוק תינברק עשידיי ןענָאילימ יד
 .םלוע-תיכ דפכיבא-הח ןפיוא

 ןיא טבעל ,ןבעל שיטסילַאעדיא ,ןייש ןייז ,ןעמָאנ סבקעי

 ייס ,לארשי-ץץרא ןיא רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ ייס רעצרעה 'ד

 ,וז םענעמוקעגמוא סבילטָאג עלחר ןוא םהרבא ןופ קנעדנָא ןיי;)

 (7"2 ,בילטָאג בקעי שודק םעד

 7 ,ענייז ןרעטלע יד ןעװ ןעוװעג גנוי רעייז ךָאנ זיא בקעי
 ,תוצופת עלַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ טײלסדנַאל עלַא זופ  ..טשט ןזָאלרַאפ ןבָאה ,ענייז רעטסעווש יד ןוא ,עלחר ןוא םהרבא
 !עלחר רעטומ ןייז ןופ קנעדנָא רעד ןוא ! קנעדנָא ןייז דבכ .שילגנע יד רַאפ .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןוא וװָאכָאטס

 רעניצנַאדיבילטַאג עשטוויר

 טרענייש םירמ ןוא םהרבא ןופ רעטכָאט יד ,עשטוויר
 -רַאפ ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ךיז טָאה ,ווָאכָאטסנעשט ןופ
 ןבָאה הנותח ןכָאנ .ןויצ-ילעוּפ ײטרַאּפ רעד טימ ןדנוב
 ילעוּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,רעגיצנַאד הדוהי טימ

 בילטָאג בקצי

 ןענעק וצ טלַא וצ ןעוועג ןיוש בקעי זיא לארשי-ץרא ןיא רעשרעה
 -עג בקעי טָאה .טַאקיפיטרעס-החּפשמ ןבלעז םעד ףיוא ןרָאפטימ

 ןסילשַאב ,טַאר-טָאטש רעװָאכָאטסנעשט ןיא ײטרַאּפ ןויצ ןביילב ןוא ,רעטסעווש ןוא ענייז ןרעטלע יד טימ ןדייש ךיז טזומ
 ןענייז ןוא ,לַאעדיא ןשיטסינוצ רעייז ןריזילַאער וצ ייז רע זַא ,טפָאהעג ןגעווטסעדנופ טָאה םהרבא 'ר .,ןליױּפ ןיא ןיילַא
 רעיוהעגמוא ,רעווש ,1925 רָאי ןיא לארשי ץרא ןייק הלוע -נגע רעד ייב ןלעוּפסיױא ךָאד םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא טעוו

 רעלָאּפצעינָאק דוד ןוז ןקיצנייא ןייז רַאפ שינעביולרעד ַא טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשיל
 -רַאפ וצ ךיז ,לארשי-ץרא ןייק ןכיג ןיא ןעמוק ןענעק וצ ,בקעי

 ה"ע ,ןיוועז היח .החּפשמ רעד טימ ןקינײא
 ענייז ךָאנ טפַאשקנעב סיורג ןיא ןליוּפ ןיא טביילב בקעי

 ריא טכיוהעגסיוא טָאה ,ץרעמ ןט-20 םעד ,גָאטרַאפ תבש ןרַאפ טעברַא רעד ןיא טפַאשקנעב ןייז טליטש רע .עטסטנעָאנ
 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט עטנַאקַאב-טוג יד קיבייא ףיוא המשנ רעשיטסינויצ רעד ןיא ןָא ךיז טסילש רע ;לַאעדיא ןשיטסינויצ

 .ה"ע ,ןיועז היח עלעדייא יד -- ,ָאגַאקיש ןיא ,ױרפ -עמ ַא סלַא ךיז טנרעל רע ."ינויצה רעונה, גנוגעװַאב-טנגוי
 -עזקע רעד ןיא קיטעט ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא ןיוועז היח םעיינ ןיא טעברַא-יובפיוא רעד ךעלצונ ןייז וצ ידכ ,רעקינַאכ
 ,לארשי-ץרא

 םהרבא רעטָאפ םעד רעבָא םישדח ןוא ןכָאװ ,געט ןפיול סע

 ףיוא ,ןוז ןייז רַאפ טַאקיפיטרעס ַא ןגירק וצ טשינ ץלַא טגנילעג

 רעמ ןיא רעמ ץלַא ךיז ןעלמַאז ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ ןעלמיה 'ד

 טָא ןוא .םזירעלטיה ןקיטולב םעד ןופ סערַאמכ ערעטצניפ יד

 ןלַאפַאב סעדנַאב-רעדרעמ עשיצַאנ יד ןעוו ,1929 רָאי סָאד טמוק

 -רַאפ ןייז ..רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טלַא טציא זיא בקעי ,ןלױּפ

 ןופ ןגערב יד ןכיירגרעד וצ םולח ןייז ,סיורג זיא גנולפייווצ

 .ןענורעצ זיא לארשי-ץרא

 ןכָאנ ןברק ןשידיי ןייא ןקוצרַאפ תויח עשיטסירעלטיה יד

 רעצ ןטלּפָאט רעביא ןבעל החּפשמ ןייז ןוא םהרבא 'ר .ןרעדנַא

 ןיועז היח ץלַא גָאט ןדעי טימ ןרעוװ ןליױוּפ ןופ תועידי יד .רעיורט ןיא

 יז סָאװ רעצ רעד זיא טלּפָאט .רעזָאלסגנונפָאה ןוא רעקיליורג

 יז ;"ןיירַאפ טנעדנעּפעדניא רעװָאכָאטסנעשט, םענופ עוויטוק -ולב יד ןופ ןוז ןקיצנייא רעייז ןעוװעטַאר טנעקעג טשינ ןבָאה

 ןעיורפ רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ ןירעריסַאק ןעװעג ךיוא זיא ,ןעק רע סָאװ ץלַא טוט םהרבא 'ר .טנעה עשירעלטיה עקיט

 -רַאפ ןסיורג םעד ןליפ ,ָאגַאקיש ןיא ,רימ .עיצַאזינַאגרָא-ספליה ןופ סיוא טייג ,סבקעי רעטומ יד ,עלחר !טסיזמוא -- רעבָא

 טייהנבעגרעביא רעיירט ןוא עביל טימ טָאה עלהיח לייו .טסול ןופ קנַארק ךעלברעטש טרעוװ יז .דניק ריא ךָאנ טפַאשקנעב

 עלַא ,םיל-רבעמ רעדירב ןוא רעטסעװש ערעזדנוא ןפלָאהעג ..רעצ ןכעלביײרשַאבמוא ןוא קיטיײװצרַאה

 -סדנַאל ערעזדנוא רַאפ ןפָא ןעוועג זיא זיוה ריא .ןרָאיא עריא טכערבעצ ,רעמ טשינ טבעל בקעי זַא העידי ערעטצניפ יד
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 ייב ,ענעגייא עריא ייב -- עבלעז סָאד ,ןעגניטימ טפַאשנַאמ

 טייקנַארק רערעוװש ריא תעב וליפַא ,סמַארבייא עילימַאּפ רעד

 -עטניארַאפ וצ ךיז טרעהעגפיוא טשינ ,ה'ע ,ןיוועז היח טָאה

 וצ ןעמוקעג רעוו זיא .סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא טימ ןריסער

 יד יו לענש ױזַא זיא ,טכַאמ יז סָאװ ןעז ,ךוזַאב ַא ףיוא ריא

 ךיילג יז טָאה ,טזָאלעגּפָא לסיבַא ריא ןבָאה םירוסי ןוא ןגָאטייװ

 ,טײלסדנַאל ערעזדנוא ייב סעיינ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ; טגערפעג

 ןפַאש ןעמ טפלעה ,קיטעט ןעמ זיא ,ןיירַאפ ןיא ןעמ טוט סָאװ

 -ּפָא לָאז ןעמ זַא טלָאװעג רָאנ יז טָאה טייהרעקנַארק ?טלעג

 זיא'ס ןעוו ,לָאמנייא .זיוה ןיא ריא ייב גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאה

 -רעד ריא טָאה רָאַאקָאד רעד ןוא ,ןרָאװעג רעסעב לסיבַא ריא

 זַא טסואורעד ךיז טָאה יז ןוא ,בוטש ןופ ןײגסױרַא טביול

 -ניא רעװָאכָאטסנעשט םעד ןופ רָאפ טמוק גנולמַאזרַאפ ַא

 טָאה ,זיוה ןיא רעגניליוו טניירפ יד ייב ,ןיירַאפ טעדנעּפעד

 רעד וצ ןעגנערב טזומעג סמערבייא טניירפ ,םעדייא רעד ריא

 רימ ןבָאה ןעזרעד ןעלהיח טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,גנולמַאזרַאפ

 ,אבה-ךורב ןכעליירפ ַא טימ ןעמונעגפיוא יז

 -פיוא סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןסעזעג זיא עלהיח

 טרעייטשעגייב טָאה יז ןוא ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד וצ טײקמַאזקרעמ

 זיא דנַאטשוצ טנוזעג ריא סָאװ םעד דובכל רַאלָאד רָאּפ ַא

 ,רעסעב לסיבַא

 ןיועז היח סע טָאה ןעמוקעגפיוא זיא לארשי תנידמ ןעוו

 -יטעט עלַא ןפלָאהעג טָאה יז .ןדיי עלַא יװ ,טיירפעג קרַאטש

 רַאפ סדנָאב לארשי טפיוקעג ןוא ,לארשי תנידמ רַאפ ןטייק

 רעװָאכָאטסנעשט יד ןציטש לָאז ןעמ זַא ןעזעג ןוא ,ךעלקינייא

 -תּפוק סעיצוטיטסניא יד רַאפ ,לארשי תנידמ ןיא טײלסדנַאל

 ,ויזַאא ןרעלעק-ץוש ,םילוח

 טנַאקַאב טוג זיא החּפשמ עצנַאג ריא ןוא ןיוועז היח

 -ָאיצולָאװער רעד ןיא סרעדנוזַאב ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג

 ןעייר:רעטברַא יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא יז .גנוגעוװַאב רערענ

 ןָא טנגוי רעטסעירפ ריא ןופ

 עיירטעג ,עקיצנייא ןייא טזָאלעגרעביא טָאה ןיוועז היח

 ךעלקינייא ייווצ ,ןַאמרעה םעדייא ןַא ,רתסא ,רעטכָאט עביל

 טשינ ךיוא זיא סמערבייא רתסא יורפ יד .,ןָאמייס ןוז ַא ןוא

 .ה"ע ןיוועז היח ,רעטומ ריא ןופ ןלַאעדיא וצ דמערפ

 ,קנעדנָא ריא דובכ

 ןָאק ןַאטַאנ
(1871 -1942) 

 טימ ןעמַאװצ ,ןעמוקעגמוא ןָאק ןַאטַאנ זיא 1942 רָאי ןיא

 .וָאטסמַא ןופ ןדיי רעטנזיוט

 טָאה רע ןוא טסינויצ ַא ןוועעג ןרָאי עלַא זיא ןָאק ןַאטַאנ

 טלָאװ רע יו ,טעברַא-דרע וצ טפַאשביל ַא טגָאמרַאפ קידנעטש

 סלַא ,לארשי:ץרא ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא ןרָאפ וצ טיירגעג ךיז

 ,רעטעברַא-דרע

 רַאטקעה 20 טעברַאַאב ןָאק ןַאטַאנ טָאה 1900 רָאי ןיא

 סע וָאכָאטסנעשט ןופ רעטעמָאליק 10 ,וָאקסַאי ןיא דנַאל

 סע לייוו ,וָאטסמַא ןופ ןדיי עמערָא יד רַאפ הכרב ַא ןעוועג זיא

 טלעפעג טשינ גנַאל ןרָאי ,וָאטסמַא לטעטש ןופ ןדיי יד ,ייז טָאה

 ,גנוציײהַאב ןוא סנירג ,לפָאטרַאק ,טיורב ןייק

 רֶע ,רעלעירטסודניא ןַא ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא ןָאק ןַאטַאנ

 -ָאליק 12 ,קנידור ןיא סנוויוא-ךלַאק יד טימ טריפעגנָא טָאה

 -פיוא טשינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע .ווָאכָאטסנעשט ןופ רעטעמ
 ,טעברַא-דרע טימ ךיז ןבעגוצּפָא טרעהעג

 טביילק ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא םייב ,1914 ןיא
 זיא ןיוה ןייז .וָאכָאטסנעשט ןייק רעבירַא ןָאק ןַאטַאנ ךיז
 ,עקיטפרעדַאבטיונ עלַא רַאפ ןפָא ןעוועג קידנעטש

 ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא ןָאק ןַאטַאנ
 -ן925 ןרָאי יד ןיא רעציזרָאפ ןעוועג ,דוכיה-ןרק ,תמיק-ןרק
 -ָאכָאטסנעשט רעד ןיא ,טייצ עסיוועג ַא ,רעציזרָאפ ךיוא ,5
 ,ד"יה ,הליהק רעשידיי רעווָאכ

 רעגניזעלש קערוד
 יז .ןרעטלע עכייר ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רעגניזעלש קעדוד

 ףיוא סעגנעטס ןופ קירבַאפ ַא ןוא זיוה סיורג ַא טגָאמרַאפ ןבָאה

 שיגלעב ןיא רעינעשזניא רַאפ טרידוטש סטָאה רע .סַאג קעדָאּפס

 -עט עכעלטפַאשלעזעג ןייז .טקידנערַאפ טשינ סרוק םעד רעבָא

 רעטשרע רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה טייקיט

 -נָא ,ןייטשלעקניפ קעשזוי טימ ןעמַאזוצ ,טָאה רע .המחלמ-טלעוו

 -רעייפ ַא יו טָאה עיגרענע ןייז .טַאר-רעטעברַא ןטימ טריפעג

 יד ןופ ןטייקיטעט צלַא ןיא טמָארטשעג רעהפיוא ןָא עוװַאל

 -רַאּפ רעד ןיא ."עקיגנעהּפָאמוא, -- רעטעּפש ןוא עקיניײארַאפ;

 -גייש עלעניגירָא יד ,סָארג עניגער טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה ייט

 קעדָאּפס גָאר ףיוא זיוה ןיא רעלעק ןיא ןסקאוועגסיוא ,טייה

 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא .טַאהעג הנותח ריא טימ ןוא עווָאדָארגָא ןוא

 -עטַאר טריבורּפ דניק קיצנייא רעייז ייז ןבָאה הלשממ רעשיצַאנ

 יז טָאה רעכלעוו ,טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ סע קידנבעגּפָא ,ןעוו

 רעייז ןיא טכַארבעג דניק סָאד טָאה ?ָאּפַאטסעג;, יד .,ןטַאררַאפ

 עדייב .טעדרָאמרעד סע עמַאמ-עטַאט ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא זיוה

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא ןענייז --- עניגער ןוא קעדוד ---

 ,וָאכָאטסנעשט ןופ םישודק



 וו ַא כָאטסנע שט 04

 ןוָאכָאטסנעשט

 .טכַארּפ רעשידיי ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט
 ,דוסי ןשידיי ןופ טָאטש ,ווָאכָאטפנעשמ
 ,טכַאנ ןייד ןטכױלַאב ןבָאה טכיל-שטנעב
 .טָאג וצ סעמאמ ערעזדנוא ןופ תוליפת טימ
 ,לוש עקיטכערּפ ןוא ,שרדמה תיב ןייד
 .ןעעלא ענייש ןוא רענטרעג ענייד
 ,לופ עפש טימ רעדלעפ ענייד
 .ןעייג עטטקילייהעג -- תבש רעד ןוא ךָאוו יד

 (ןוירֿפצר

 .םולח רעזדנוא ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט

 ,השודק רעזדנוא ןופ טולב סָאד טסיב וד
 ,םויק רעזנודא וןפ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט

 -- השורי רעזדנוא ןופ ץלָאטש רעד טסיב וד
 .וַָאכַָאטסנעשט ,ַא ,ווַאטכַאנכעשט

 .םינואנ ןוא םידמול ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט
 .ןטכָאלפעגנייא טייק רענעדלָאג רעד ןיא
 םישודק ןוא סרעריפ ןופ ןעגניר ענעדלָאג
 ,ןטכיול וצ עטכישעג רעזדנוא ןיא קיבייא
 ,ןגישרעד ךיז ריד ייב טיצולה ןבשה'פ

 .טייזעג ,טרעקאעג רעדלעפ ענייד ףיוא
 ןגױא עשידיי ןיא עעלה ןגענונּפָאה טימ
 .םיירגעג ךיז דיירפ טימ לארשי ץרא וצ

 .וו .א .א םולח רעזדנוא ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט

 ,ןעמיורט עכעלרעה ענייד --- ,ווָאכָאטסנעשט
 ,לַאװק סעצרּפ ןוא סעלעדנעמ ןופ
 .ןעמיור יד וצ טכיירגעג ,ןעגנולקעג שידיי טָאה'ס
 .לַא ראפ רענייא ןוא םענייא רַאפ ץעלַא
 ,טלעהַאב טנגוי יד ,ןדיירפ מיט ןעגנוזעג
 לארשי חצנ ןופ םעדָאפ םעד ןענוּפשעג
 ,טלעוו ערעסעב א -- רשוי ףיוא ץלַא טראוװעג
 ,לאוג רעזדנוא דלַאב טעװ ןעמוק זַא ץלַא טפָאהעג

 .וו .א .א םולח רעזדנוא ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט

 ,ןעגנולקעג רעדיל ןבָאה ךעלרעדנואוו יו
 .ןעגנוזעג טפַאשביל טימ ןבָאה רימ סָאװ

 ,ןליוהרַאפ רעדלעוו יד ןיא -- שטנעמ ןוא קלָאּפ ןופ
 .ןגיוא ענרַאמשָאק יד טימ ןברוח ןכעלקערש ןראפ
 .טקילייהעג זיא דרע ןייד ,ווָאכָאטפנעשט ,ָא
 .ןסעגרַאפ טינ ךיד רימ ןלעוװ לָאמנייק ,ָא
 ,טקיליטראפ סָאװ יד ךָאנ דימת רנ ַא
 .ןשעלרַאפ לָאמנייק ,ָא ,טכיל סָאד ןלעוו רימ

 ,םולח רעזדנוא ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט
 .השודק רעזדנוא ןופ טולב סָאד טסיב וד
 ,םויק רעזדנוא ןופ טָאטש ,ווָאכָאטסנעשט
 -- השורי רעזדנוא ןופ ץלָאטש רעד טסיב וד
 .ווַאכַאטסנעשט ,ָא ,ווַאכָאטסנעשט

 טרַאבלעג לכימ ןופ דיל םוצ קיזומ

 ןעמינָאנַא ןקיזָאד םעד טימ "װָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד ןסילש רימ
 טסַאפרַאפ ,דיל םעד ןופ עידָאלעמ יד ייס ,רעטרעוו יד ייס .דיל

 -רעד קידנעטש זדנוא ןלעװו ,ט ר ַא ב ל ע ג ל כ י מ ןופ

 רעזדנוא וצ טפַאשביל ןוא טייקנדנובעגוצ רעזדנוא ןענָאמ

 .וָאכָאטסנעשט -- טָאטש-םייה רעכעלסעגרַאפמוא



 ,טײלסדנַאל רעוװָאכָאמסנעשט יד ,רימ סָאװ) "ןדיי רעװָאכָאטסנעשט , ךוב םעד ןיא

 רעד ןיירַא טשינ ,תוביס עשינכעט בילוצ ,זיא (1947 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ןבָאה

 ,ךוב ןקיטכיוו-שירָאטסיה םענעי ןיא טנַאמרעד ןרעוו סָאװ ןעמענ עלַא ןופ םקעדניא

 המישר עלופ יד .ןכעלטנפערַאפ וצ ָאד סקעדניא ןקיזָאד םעד קיטכיוו רַאּפ ןטלַאה רימ

 םתס ןוא רעשרָאּפ ,רעקירָאטסיה יד רַאפ ףליה ַא ןייז רעכיז טעוװ ןעמענ עלַא ןופ

 ךיוא ,קיטייצכיילג ,ָאד ןביג רימ ."ןדיי רעװָאכָאטסנעשט , :ךוב םעד ןופ רענעייל

 -ציא ןיא תומישר ןוא ןעמענ עלַא ."וװָאכָאטסנעשט, ךוב ןקיטציא ןופ סקעדניא םעד

 ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ןענייז ךוב ןקיט

 .ץיוװַָאקרעּב לטַאמ



 .ךוב ןיא טנַאמרעד ןרעוװ סָאו ןעמענ ןופ סקעדניא

 "ןדיי רעווָאכָאטסנעשט;

 א

 377 -- רנבא
 34 -- טחוש עלעבא
 148 -- ענימ ,ןַאמלעבַא
 181 -- שטיוװָאמַארבַא
 224 -- קעמוס ,שטיוװָאמַארבַא
 117 -- םארבא
 53 -- דוד ,ןָאסמַארבַא
 97 ,96 ,84 -- .י ,ןָאסמַארבַא
 340 -- יבר ,עלעמ'הרבא
 41 -- סלעקנאי ףלָאװ ,םהרבא
 115 -- .ד ,ןַאמרעבָא
 342 -- ירעה ,ןַאמרעבָא
 401 ,278 ,271 -- םעס ,ןַאמרעבָא
 303 -- םולש ,ןַאמרעבָא
 380 -- םַאדַא
 6 -- יטנעלאוו ,יקסנַאמידָא
 345 -- גרעברעדָא
 45 -- דוד ,גרעברעדָא
 ,307 ,306 ,145 ,823 -- השמ ,גרעברעדָא

208 
 104 -- ןתנ ,גרעברעדָא
 108 -- ןָאעל ,דלעפרעדָא
 346 -- רעלדַא
 90 -- ינעב ,רעלדַא
 90 -- סוילוי ,רעלדַא
 289 --- (רענוװָאק .ב) .י ,רעלדַא
 286 -- זוָאר ,רעלדַא
 174 - .י ,רעגוא
 246 -- ָאקשטעיװָא
 80 -- ָאקשטעווָא
 117 ,102 -- .וו ,ָאקשטעיװָא
 63 --- .נ ,ָאקשטעיוװָא
 307 ,306 ,305 ,77 --- רעטיּפ ,יקצעיװָא
 82 ,80 -- רענפוא
 184 -- רענפוא
 257 --= יאול ,רענפוא
 289 -- סיאול ,רענפוא
 110 -- ךַאברעיוא
 185 -- השמ ,רעשיוא
 324 -- ךַאברוא
 62 -- לּפָאק ,ךַאברוא
 43 --- ַאטסָאקַא ,לאירוא
 157 -- עטעסניוו ,אמירוא
 21 -- 'וָאראווַא
 101 ,85 ,84 ,69 -- רענווא
 248 ,196 ,194 -- רעשרעביא
 247 --= יקסווָאקשזדיא
 383 --- קַאזיא
 ,243 ,206 ,205 ,ווװ --- םהרבא ,יקציבזיא

7, 402 

 3236 -- שרעה:-עדוי ,יקציבזיא

 2315 -- לעַארזיא

 302 --- סירעה ,לעַארזיא

 342 -- .ב .מ .,לעַארזיא
 385 ,95 ,91 ,84 -- םירמ ,לעַארזיא
 ,132 ,120 ,63 -- ףסוי ,שטיװעלעַארזיא

5, 233 
 275 -= יקציבשזיא
 329 -- ריאמ-עשטיא
 120 -- לארשי ,ןַאמיא
 184 ,97 ,41 ,38 ,27 -- ףעזוי ,ךימיא
 19 ,14 -- םלעהליוו ,רעימיא
 289 -- לארשי ,ןייטשלעזניא
 164 ,163 ,161 ,157 --- ןָאעל ,ןייטשלעזניא
 330 -- םלוג-קיציא
 39 -- קיציּפש-קיציא
 49 -- שטיווָאקציא
 184 ,5/ -- םהרבא ,שטיווָאקציא
 242 -- םעס ,שטיווָאקציא
 242 -- .מ ,שטיווָאקציא
 242 -- סקַאמ ,שטיוועקציא
 284 ,279 --- (ַארָאד ,ַאקסוװַאשרַאװ) ?ַאריא;
 152 -- שטיוװעיַאשיא
 389 ,121 -- רעגייא
 2366 -- ןַאמלעדייא
 63 -- לאכימ ,ןַאמלעדיײא
 347 -- גרעבנעזייא
 88 ,81 ,49 -- גרעבנעזייא
 253 ,249 -- .י ,גרעבנעזייא
 302 --- יאול ,רענזייא
 289 --- סיאול ,רענזייא
 257 -- לגייפ ,רענזייא
 117 -- לאומש .,רענזייא
 148 -- ךורב ,טַאטשנעזייא
 185 -- ןייטשנעזייא
 307 ,206 -- ןרהא ,ןייטשנעזייא
 153 -- רעלכייא
 19 ,78 -- דוד ,ןרָאהניײא
 38 -- הנחלא
 182 -- ןַאמטלא
 57 -- לאלצב ,ןַאמטלַא
 293 ,257 ,118 ,117 -- יכדרמ ,ןַאמטלַא
 126 -- רתסא ,רעטלַא
 2396 ,392 ,391 ,126 --- רָאטקיװ ,רעטלַא
 ,115 ,112 ,77 ,74 ,73 -- לאכימ ,רעטלַא

7, 119, 120, 122, 261, 284, 390 
 61 -- ַאשעצ ,רעטלַא
 34 -- קפעשזד ,רָאמלַא
 352 -- .ש ,רעטסלַא
 227 --= צעדרַאבעלַא
 369 --- רעזלַא

200 

 157 --- אווילָא

 299 --- יקסוװעשלָא
 280 -- ףעזוי ,יקסוועשלָא

 107 -- עלוב-טרעללַא
 168 ,127 ,41 ,323 ,/ -- וו רעדנַאסקעלַא
 392 -- שטיוװָארדנַאסקעלַא
 216 -- רַאמָא
 346 =- םַאדרעטסמַא

 355 -- .י ,םַאדרעטסמַא
 182 --- דינָאעל ,וועיערדנַא
 126 -- עטוינַא
 309 --- טייק ,לעסנַא
 92 -- .ׂש .יקסנַא
 78 ,69 ,62 ,61 --- ײרבָאדָארָאסַא
 304 -- טרעבלַא ,רָאטסַא
 97 ,96 ,95 -- יקסיַא
 100 --- .ס ,ןַאמּפָא
 57 -- יקסווָאטַאּפָא
 154 -- סקַאמ ,יקסוװָאטַאּפָא
 30 -- םײהנעּפָא
 347 -- םירפא
 336 -- לקסַאכ ,ןײטשלעּפַא
 182 -- רעסקַא
 42 -- דָארלעסקַא
 119 ,95 -- .ר .א
 323 ,117 --- דוד ,ןַאמרעקַא
 160 --- ַאדנָארַא
 118 ,84 ,81 -- שטיוװָאנָארַא
 ,91 ,84 ,83 ,81 ,62 -- ףסוי ,שטיוװָאנָארַא

97, 101, 119, 120, 131, 1232, 133 
5, 143, 144, 155, 175, 396 

 382 ,381 ,153 ,120 --- ווָאזוברַא
 358 -- ןַאמטרא
 29 -= הירא
 29 -- הירא
 347 ,346 --- (יקסנישזולַאק) ילאירא
 110 -- יקסנילרָא
 90 -- םירמ ,ָאקסעלרא
 ,91 ,90 ,89 ,84 ,81 -- קרַאמ ,ןייטשנרא

92 
 385 --- ַאירַאמ ,ַאקסוועשיברא
 308 -- ןעב .,ןיקרַא
 184 ,103 ,102 --- בייל ,שַא
 384 -- לטָאמ ,שַא
 399 ,186 ,109 ,104 -- השמ .שֵא
 154 ,102 ,97 ,62 -- לדנעמ ,שַא
 ,175 ,109 ,108 ,104 ,97 ,30 --- םוחנ ,שַא

4, 259, 266, 268, 269, 392, 399 
 69 -- סקָא
 68 -- טנערקָא
 184 ,49 -- ךַאברָא
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 102 -- .ל ,ךַאברָא
 22 -= דנַארבלעגרָא
 392 -- קעינָאמ ,ךעשזרָא
 ,318 ,272 ,122 ,57 ,52 -= עניצ ,ךעשזרָא

0 351, 352 
 179 --- טנומגיז ,יקסווָאלרָא
 169 -- ןײטשנערָא
 174 -- יקצעשָא
 345 -- ביײל-רשָא

=! 

 104 -- ףסוי ,שַאדַאב
 222 ,320 ,318 ,205 -- לואס ,םוַאב
 ,106 ,105 ,82 ,69 ,26 -- .ל .ַאיװַאטַאב

7 108, 185, 364 
 7 -- ןַאפעטס ,ירָאטַאב
 174 ,5 -- ןַאבַאלַאב
 291 ,79 ,78 ,31 --- ריאמ ,ןַאבַאלַאב
 108 --- ווָאנַאבַאלַאב
 180 -- שטיװעקשולַאב
 15 --- םַאזלַאב
 61 -- רעב ,םַאזלַאב
 2023 --- בָאקיישזד ,םַאזלַאב
 15 -- יקסוװָאמַאזלַאב
 289 ,98 -- .ש ,יקסמָאטסַאב
 34 -- לאינד ,ףאב
 ,180 ,179 ,178 ,177 -- ןאפעטס ,ןאראב

2, 1828 
 147 -- קיצרעהמערַאב
 266 -- ףסוי ,סעדנָארַאב
 117 -- עשַאב
 284 ,283 ,280 --- (ָאריּפַאש) עקשַאכ
 26 -- ענכַאי עבָאב
 28 -- יקסווָארבָאב
 202 --- זוָאר ,יקסווָארבָאב
 144 ,81 ,80 --- דוד ,יקסווָאקישזָאב
 122 --- .מ ,יקסווָאקישזָאב
 253 -- .פ ,יקסווָאקישזָאב
 160 ,159 -- ילתפנ ,ןיװטָאב
 155 -- רענטָאב
 185 ,184 ,99 ,98 ,96 ,94 -- לרעב ,ןַאשטָאב
 247 -- קענעכָאב
 17(: --- וװַאלסעלָאב
 43 ,41 ,25 --- ףלָאװ ,סמָאב
 208 --- ווַאלסידַאלװ ,קעשטנָאב
 147 -- רעב ,ווָאכָארָאב
 284 ,215 -- דוד ,יקסוװָאקישזרָאב
 24" ,184 ,82 ,15 --- ןײטשנרָאב
 329 -- עקלַא ,ןײטשנרָאב
 118 ,117 --- ַאינַא ,ןייטשנרָאב

 289 ,184 ,88 -- השמ ,ןייטשנרָאב
 3236 -- לטפעש ,ןיטשנרָאב
 284 -- יקסייגוב
 392 ,2387 -- םיוב
 120 -- םייח ,רעטלַאכוב
 246 ,65 -- ןַאמכוב
 ווו -- .א ,ןַאמכוב
 130 -- המלש .,רענכוב
 318 ,285 ,283 -- לרַאק ,רענכוב
 303 -- יליוו ,רענכוב
 284 -- םַאיליװ ,רענכיב

 202 -- סירָאמ ,רענכיב
 202 --- יפָאס ,רענכוב
 173 -- השמ ,רענכוב
 245 -- דנומלעה ,םייהנעכוב
 148 -- .נ ,םיובסקיב
 289 ,2338 ,121 -- ץעיניּפ ,ןרָאהסקוב
 249 -- יקסווָאקיזרוב
 91 -- ןַאקרוב
 ,19 ,16 -- (יקסנישטרוב) קחצי ,ןיטשרוב

0 21 23 
 148 -- רודגיבא ,ןיטשרוב
 165 -- ןייטשרוב
 186 -- עקחסּפ ,ןייטשרוב
 249 -- .ל ,םיוב
 326 -- ריאמ-עשטיא ,ףָאמיוב
 249 -= יקסניזעשזב
 ווו -- לאקזחי ,יקסנישזעשזב
 181 ,155 --- קעלַאיב
 216 -- .נ .ח ,קילַאיב
 202 --- ןושרג ,קילַאיב
 9 --- ווָאקיביב
 181 -- רעביב
 177 --- והילא ,רעביב
 44 -- שטנָאמ ,רעביב
 ,108 ,84 ,82 ,80 -- רעב-םהרבא ,םיובנריב

4, 216, 298 
 177 -= עלעה ,םיובנריב
 181 -- בייל ,םיובנריב
 127 -- קעמָאלש ,םיובנריב
 249 ,177 -- ץלָאהנריב
 326 ,312 ,311 ,310 -- .א ,ץלָאהנריב
 103 --- .ה ,ץלָאהנריב
 192 -- לכעמ ,גייווצנעריב
 147 --- .ח ,גייווצנעריב
 92 ,85 ,36 --- לאונמע ,עלעגייב
 329 --- רעזייל ,ןַאמלעגייב
 57 -- השמ ,ןַאמלעגייב

 36 -- עלעשראה ,םָאטייב
 312 -- .נ ,רענטייב
 96 ,95 --- סילייב
 42 -- עלייב
 303 -- ןועמש .,ָארייב
 15/ == ןָאריײב
 229 -- ןמחנ ,רעדאלב
 102 -- .ה ,ןײטשוַאלב
 88 -- טַאלב
 49 -- יקסנישטאלב
 141 ,140 -- םהרבא .,םולב
 63 -- .מ ,םולב
 358 ,249 ,246 -- םולב
 269 -- ןרעטפיפ יד עמולב

 90 --- ַאנַאיד ,דלעפנעמולב
 195 -- דלעפנעמולב
 2367 ,247 -- ןייטשכעלב
 285 --- .מ ,ץילב
 272 --- (ןיזאר) רידא ןב
 379 ,90 --- ןימינב
 236 --- הילא ,ןימינב
 95 -- בקעיזןב
 85 -- םהעב
 372 -- ילרעוועב
 ווו --- ד ,ָאקדָארָאבזעב
 49 -- .ל .י ,ָאקדָארָאבזעב

 352 -- סלעב
 175 ,154 -- רעדנַאסקעלַא ,םעב
 91 ,82 -- עשטוג ,םעב
 110 ,101 -- בוקַאי ,םעב
 326 -- םהרבא ,טעדנעב
 92 -- .ח ,טעדנעב
 379 ,377 ,2374 -- אקסווָאקטנעב
 317 --- ירעה ,ינעב
 84 -- ןַאמסנעב
 328 -- והיתתמ ,ןַאמסנעב
 345 -- שטיווָאלצנעב
 202 -- ירנעה ,רעקנעב
 342 -- יול ,ןַאמרעטסעב
 302 -- רעזייל ,רעסעב
 289 -- סיאול ,רעסעב
 349 -- .נ ,קילגרעסעב
 175 -- קעב
 1223 -- ןועמש ,רעקעב
 181 -- ילַאמ ,גרעב
 108 ,50 ,22 ,15 --- םַאדַא ,ןזַאמגרעב
 177 ,172 -- לאקזחי ,ןַאמגרעב
 108 ,22 -= ןועמש ,ןַאמגרעב
 108 -- עטָאלרַאש ,ןַאמגרעב

 ,302 ,295 ,293 ,280 ,274 --- יזיא ,רעגרעב

 401 ,2315 ,2ג14 ,2
 302 --- ַאוװיא ,רעגרעב
 302 --- ַאלעב ,רעגרעב
 314 -- היח ,רעגרעב
 298 ,295 --- ידייס ,רעגרעב

 ,298 ,297 ,295 ,293 --- ןיבור ,רעגרעב

2 318, 323 
 279 -- שירעב
 85 ,79 -- רענילרעב
 315 ,314 ,257 ,117 -- לסָאי ,רענילרעב
 215 -- לדנעמ ,רענילרעב
 257 -= סקַאמ ,רענילרעב
 315 --- ןַארַאמ ,רענילרעב
 368 ,307 ,344 ,72 -- עלעגייפ ,רענילרעב
 150 ,88 --- ףלָאדַא ,ןַאמרעב
 146 -- .י ,ןַאמרעב
 269 -- שיבייל ,ןַאמרעב
 125 -- עקשטעבייבל ,ןַאמרעב
 144 ,63 -- השמ ,ןַאמרעב
 104 -- בייל-החצי ,יקסנַאמרעב
 153 -- ןָאסרעב
 2352 ,351 --- .מ ,ץלָאהנרעב
 2352 ,351 --- דוד ,ץלָאהנרעב
 182 -- ןָאעל ,ןָאסנערעב
 103 -- שטיוװָאקרעב
 146 -- .א ,שטיווָאקרעב
 184 ,92 --- ַאינעג ,שטיווָאקרעב
 354 ,352 --- הניד ,שטיווװָאקרעב
 263 ,122 ,16 ,14 -- שיבייל ,שטיווָאקרעב
 ,315 ,2314 ,247 ,81 --- רעזייל ,שטיווָאקרעב

6 1800, 381, 382 
 173 -- ריאמ ,שטיווָאקרעב
 74 -- עלעדַארפ ,שטיוװָאקרעב
 76 ,74 -- ןושמש ,שטיווָאקרעב
 347 ,315 -- ץיווַאקרעב
 120 -- רעזייל ,טַאטשנעקרעב
 ,136 ,134 ,715 ,57 --- השמ ,טַאטשנעקרעב

40, 143 144, 191, 207, 227, 228, 
5, 2344, 391 
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 ,87 ,12 ,61 ,58 -- לזייר ,טַאטשנעקרעב
2, 142, 143, 144, 227, 228, 215, 390, 
201 

 342 -- .מ ,רעדארב
 63 -- .מ ,ןוארב
 18 -- רעוװַארב
 ,124 ,122 ,79 ,77 ,715 ,14 -- םהרבא ,טארב

5, 2601, 263 
 302 -- עקשָאי ,טארב
 303 ,302 ,297 -- לאיחי ,טארב
 77 ,72 --- הכלמ ,טארב
 257 ,117 -- לדַארפ ,טארב
 302 ,284 ,282 -- לרעב ,ןַאמטָארב
 286 -- ַאטרעב .,ןַאמטָארב
 85 -- םארב
 365 ,184 ,182 ,154 ,98 ,65 --- .א ,םארב
 148 --- םייח ,דנַארב
 275 == סעדנַארב
 243 ,242 -- ןרהא ,סעדנארב
 22 -- יקיצנארב
 297 ,295 ,294 --- .ח ,יקסדָארב
 159 -- הנוי ,יקסדָארב
 298 -- סיאול ,יקסדָארב
 288 ,286 -- ַאנַא ,רעדָארב
 303 ,282 ,278 ,268 -- עקלארשי ,רעדָארב
 184 ,103 ,90 --- השמ ,ןָאזרעדָארב
 365 ,109 ,108 --- יקסווָאטאינָארב
 366 ,62 -= רוטרַא ,יקסווָאטַאינַארב
 50 -- לקזחי .,יקסוװָאטַאינָארב

 127 -- ףסוי ,יקסווָאטַאינָארב
 165 --- וװַאלסישטעימ ,יקסווָאטַאינָארב
 242 -- םהרבא ,ןַאמקָארב
 104 -- ןרהא ,ןַאמקָארב
 154 -- ךורב ,ןַאמקָארב
 342 ,172 -- רעזייל ,ןַאמקָארב
 2302 --- סקַאמ ,ןַאמקָארב
 185 ,177 ,176 ,172 -- השמ ,ןַאמקָארב
 177 ,172 -= המלש ,ןַאמקָארב
 185 ,147 -- םהרבא ,םורב
 122 ,101 ,61 -- סקַאמ ,םורב
 29 ,24 -- רָאדגיװ ,שזַאקורב
 184 -- צעדיורב

 96 -- .מ .י ,ןיורב
 155 ,124 -- לדנעמ ,ןיורב
 185 --- דוד ,רעניורב
 4 -- יקסווָאזשָאזרב
 182 --- יקסָאשזרב
 327 --- יליוו ,יקסנישזשעזרב
 2302 ,290 ,289 --- ירעה ,יקסנישזעזרב
 2379 ,2347 ,49 ,48 -- לירב
 379 --- ףלָאדַא ,לירב
 102 -- ,ר .לירב
 5 -- רעדנַאסקעלַא ,רענקירב
 78 -=- ןועמש ,שירב
 181 -- םהרבא ,רעלטיירב
 154 -- רעטיירב
 324 ,3232 ,222 -- בקעי ,יקסניזערב
 253 -- ַאטיא ,רענערב
 ,138 ,86 ,77 ,וש ,ווװ -- רעביל ,רענערב

4 1866, 190, 205, 223, 224, 226, 
7, 228, 229, 2230, 249, 253, 254, 276 

 181 -- רעלקערב
 90 -- עלעה ,אדימ

 310 ,2309 --- ילליט ,רעטיב
 38 ,26 ,35 -- ריאמ ,רענשטיב
 95 ,92 -- פ ,ָאקמיב
 103 -- .י ,רעדניב
 2329 -- רעקיוה עלעניב
 169 ,9 ,8 --- ווַאלסידַאלװ ,יקסנאגיב
 160 -- קעטסָאק ,יקצַאנרעיב
 363 ,302 ,153 ,שו -- ןועמש ,אריב
 363 ,302 -- אלעפ ,אריב
 117 ,115 -- עלעה ,ןַאמריב
 380 -- םיובנריב

 153 -- יזדנעוואג
 60 -- יקסנילַאג
 121 -- .א .,רענַאיצילַאג
 211 ,210 ,182 ,181 -- רעטסלַאג
 323 --- ןַאװיא ,סנאג
 120 ,43 -- לבייל ,יקסניברַאג
 28 --- יקסרַאברַאג
 158 -- ידלַאבירַאג
 185 -- ףלָאװ ,לקניפרַאג
 126 -- עינעה ,קילעראג
 90 -- קידָאג
 157 -- מעדָאג
 306 -- רענײטַאג
 117 -- םהרבא ,רענייטאג
 ,119 ,115 ,109 ,92 -- לשרעה ,רענייטאג

0 121, 344, 3823 
 282 -- .ל ,רענײהטָאג
 305 -- איל ,רעניײטַאג
 וװ -- ןועמש .,רעניײטַאג
 284 -- .ב ,רעניײטָאג
 202 ,289 --- ימייה ,רענײטָאג
 205 ,204 -- גילעז ,רעניײטָאג
 309 -- אנער ,רעניײטָאג
 234/ -- בילטָאג
 ,146 ,110 ,65 ,וװ -- םהרבא ,בילטָאג

5, /247, 248 
 303 -= דוד ,בילטָאג
 248 ,347 ,245 ,146 -- בקעי ,בילטָאג
 245 -- (רעטכיר) היח ,בילטַאג
 202 ,292 ,290 ,286 -=- ילאמ ,בילטָאג
 2023 ,202 ,292 ,289 --- סחוּפ ,בילטָאג
 207 .293 --- דוד ,בילטָאג
 176 ,172 -- הימחנ ,בילטָאג
 19 ,14 -- ןַאעל ,גרעבנעטָאג
 88 --- דירפטָאג
 120 -- ריאמ ,ךאלָאג
 199 -- הנח .,דלָאג
 37 ,324 ,332 -- השמ ,דלָאג
 227 ,336 -- יער ,דלָאג
 322 -- ירעה ,דלַאג

 ,302 ,185 ,184 ,177 ,146 -- גרעבדלָאג
218 

 255 --- .א ,גרעבדלַאג
 289 -= רסיא ,גרעבדלַאג
 202 ,295 ,294 --- ינע ,גרעבדלַאג
 282 --- ,ש ,גרעבדלאג
 49 == הנינח ,גרעבדלאג
 44 -- סוקרַאמ ,גרעבדלאג
 252 ,177 ,82 ,65 -- השמ ,גרעבדלָאג

 351 -- .ח ,גרעבדלָאג
 ,285 ,284 ,282 ,251 -- םעס ,גרעבדלָאג

203 
 37 -- ןרהא ,גרעמדלָאג
 173 -= דודיןרהא ,גרעבדלָאג
 352 ,351 --- לאיחי ,גרעבדלָאג
 117 ,115 -- אבוק ,גרעבדלָאג
 130 -- לאינד ,גרעבדלָאג
 82 ,80 -- ןָאעל ,גרעבדלָאג
 62 -= גיוודול ,גרעבדלָאג
 249 ,233 ,64 ,63 -- .י ,גרעבדלָאג
 352 ,351 -- לשרעה ,גרעבדלָאג
 323 ,322 -= ירעה ,גרעבדלָאג
 286 -- זואר ,גרעבדלָאג
 302 ,298 ,297 ,295 --- סיאול ,גרעבדלָאג

 216 -= ףסוי ,גרעבדלָאג
 303 -- לטייפ ,גרעבדלָאג
 88 -- לטָאמ ,םיױבדלָאג
 43 ,36 -- עּפיל ,םױבדלָאג
 374 -- ןַאמדלָאג
 365 ,103 -- .ל ,ןַאמדלָאג
 342 -- סקַאמ ,ןַאמדלָאג
 289 -- סיאול ,ןַאמדלָאג

 126 -- רעדנַאסקעלַא ,עדלָאג

 379 ,117 ,239 -- עדלַאג
 39 -- קוביד ,עדלָאג
 359 -- סוילוי ,עדלָאג

 346 ,311 ,220 ,90 ,44 -- ןײטשדלַאג

 346 ,311 ,220 ,90 ,44 --- ןײטשדלָאג
 124 -- םהרבא ,ןײטשדלָאג

 103 --- .ה ,ןײטשדלָאג
 117 ,115 -- בוקַאי ,ןײטשדלָאג
 351 -- .י ,ןײטשדלָאג
 184 -- .מ ,ןײטשדלָאג
 ,109 ,106 ,97 ,49 -- לאומש ,ןײטשדלָאג

4, 175, 392 
 367 ,שו -= ַאלעב ,טריװדלָאג
 183 ,42 ,36 -- ןעדַאפדלָאג
 349 -- ברַאפדלָאג
 290 -- .א ,רעגניפדלָאג
 101 ,62 ,61 -- שיבייל ,רעדײשדלָאג
 348 ,345 -- יקסנילָאמָאג
 57 -- אוװזנָאג
 101 ,85 --- .א ,שטיוװָארָאשנַאג
 102 -- .ה ,שטיווָארָאשנַאנ
 101 ,62 ,61 -- ףלָאװ ,יקסניטסָאג
 81 --- ןידרָאג
 389 ,121 -- קחצי ,ןידרָאג
 185 ,88 -- בקעי ,ןידרָאג
 108 -- לקניפרָאג
 273 -- (קילעז) ישזד ,יקסראלַאמ-ןַאמדוג
 88 -- ץרעהטוג
 365 ,2358 --- ןַאמטוג
 177 -- ןַאמטוג
 391 ,389 ,2385 ,121 ,11 --- לרעב ,ןַאמטוג
 120 -- ןתנוי ,ןַאמטוג
 110 --- ןָאעל ,ןַאמטוג
 18 -- דוד-המלש .,טָאגנעטוג
 401 ,284 ,257 ,117 -- דוד ,ןַאמרעטוג
 163 ,162 ,161 ,157 -- קענעה ,ןַאמרעטוג
 185 -- .י ,ןַאמרעטוג
 53 -- .פ ,ןַאמרעטוג
 94 -- טקשעה ,דניירפטוג
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 120 -- לארשי ,דניירפטוג
 90 -- לחר ,עשטוג
 95 -- רעטכעשטוג
 ,212 ,257 ,116 ,115 ,ןוו -- קחצי ,יקסרוג

3, 380, 401 

 310 -- .א ,קירביג

 78 -- ןויג

 282 ,281 -- .ד ,רעלזייג
 ,102 ,64 ,63 ,62 -- טילָאּפיה ,רעלזייג

4 365 
 823 -- קעטול ,רעלזייג
 28 -- רעלסייג
 184 ,109 ,108 -- רָאדיזיא ,רעלסייג
 389 --- סטייג
 35 -- לרתסא ,לטיג
 184 -- .א ,רעלטיג
 231 ,152 ,151 -- והימרי ,רעלטיג
 396 -- ןַאמרעטיג
 346 -- לדנעמ ,טרעבליג
 392 ,2389 ,121 -- .ש ,יקסניליג
 107 -- ןַאמרעה ,גרובזניג
 185 =- ,ם ,גרעבזניל
 ,26 ,33 ,31 -- ןועמש-קיזייא ,גרעבסניג

7 104 
 185 --- דוד ,גרעבסניג
 16 -- קחצי ,גרעבסניג
 48 ---- רעזאלג
 289 -- ינדיס ,רעזַאלג
 325 -- אלעטס .,רעזַאלג
 108 -- .ה ,קעזאלג
 365 -- רעטאלג
 2302 -- סקַאמ ,רעטאלג
 287 -- ץנַאלג
 231 ,224 -- .ר ,ץנַאלג
 232 -- יקצַאוװאלג

 117 -- םהרבא ,קילג
 ןלז = דוד .קילג
 ןדד -- לקעי ,קילג
 ןל7 += בייל-השמ .קילג
 500 -- .ש ,קולג
 175 ,8 -- ןָאסקילג
 95 ,31 ,8 --- ַאירַאמ ,ןָאסקילג
 203 -- לדנעמ ,ןָאסקילג
 285 -- סקעמ ,ןָאסקילג
 109 ,92 -- עשטייל ,ךילקילג
 21 -- קיציא ,ןהָאזסקילג
 79 -- ןַאמסקילג
 104 -- םהרבא .,ןַאמסקילג
 242 -- ןרחא ,ןַאמסקילג
 ,322 ,2320 ,218 -- רָאדיזיא ,ןַאמסקילג

3, 326, 327 
 212 -- רזעלא ,ןַאמסקילג
 ישו ,וש ,וװ ,עליה -- ףלָאװ ןַאמסקילג

6 280, 401, 402 
 213 ,211 ,310 ,298 ,וש --- .י ,ןַאמסקילג
 202 --- לסָאי ,ןַאמסקילג
 ,293 ,278 ,270 ,257 --- אנכ ,ןאמסקילג

7, 298, 2302, 303, 401 
 274 -- ריאמ ,ןַאמסקילג
 302 ,298 -- ערעס ,ןַאמסקילג
 310 ,302 ,295 -- לדַארפ ,ןַאמסקילג
 329 -- לשיפ ,ןַאמסקילג
 310 ,309 -- צזָאר ,ןַאמרעקילג

 184 -- .ש ,יקציוועלג
 36 -- היעש ,רעזעלג
 329 -- שיבייל-הדוהי ,ווָאלסַאנג
 184 -- גיטריבעג
 240 -- סלעבעג
 42 -- עגעג
 224 ,69 -- ןַאמצריוועג
 2346 -- ןַאמצרעוועג
 2232 -- ןרהא ,דרַאבלעג
 172 -- ןועמש-םהרבא ,דרַאבלעג
 120 -- קעציא ,דרַאבלעג
 320 --- יסָאג ,דרַאבלעג
 172 -- לקעי ,דרַאבלעג
 337 -- לכימ ,דרַאבלעג
 3230 -- השמ ,דרַאבלעג
 326 ,288 ,287 -- יסָאג ,רעבלעג
 3523 -- דוד ,רעבלעג
 185 -- דניקסיז ,רעבלעג
 ,283 ,280 ,270 ,63 -- סירָאמ ,רעבלעג

5, 401 
 326 ,314 -- ןיווריומ ,רעבלעג
 353 -- ןטיינ ,רעבלעג
 120 -- ןמלק ,רעבלעג
 3023 -- יבייא ,רעטבילעג

 377 -= רעזייל ,ןַאמלעדנענעג
 266 ,ש| --- .פ ,יקסווָאברעג
 348 -- רעטכירעג
 302 -- בייא ,רעטכירעג
 384 ,121 -- .ד ,רעטכירעג
 303 -- יליוו ,רעטכירעג
 184 -- .י ,רעטכירעג
 116 -- ןַאטַאנ ,רעטכירעג
 2302 ,202 ,292 -- לרַאק ,רעטכירעג
 122 ,118 ,117 -- לּפָאק ,רעטכירעג
 278 ,269 ,262 ,251 --- לּפָאק ,רעטכירעג
 202 --- ַאניגער ,רעטוירעג
 240 -- גנירעג
 299 -- רעטרעג
 184 -- שטיװָאנָאשרעג
 266 -- םהרבא ,שטיװנָאָאשרעג
 302 -- בייל-דוד ,שטיוװָאנָאשרעג
 12 -- ווַאלסינַאטס ,יקסוװָאבַארג
 57 == קיוודול ,יקסנאיבארג
 322 ,215 ,214 ,212 --- ירעה ,ןַאמוארג
 2315 -- יעמ ,ןַאמוארג
 83 ,80 -- רעניבַארג
 119 ,118 -- ןאדארג
 91 -- .ס ,ןָאדארג
 50 ,41 ,27 ,ןייטשדארג
 107 -- סוקרַאמ ,ןייטשדארג
 90 -- רעדנַאסקעלַא ,ךַאנַארג
 233 -- היעשי ,קינַארג
 182 -- קענַארג

 130 -- םהרבא .,קענַארג

 63 ,02 == היעשי .,קענַארג

 3232 ,2302 --- שיבייל ,קענַארג
 332 -- השמ ,קענַארג
 252 -- .ש ,קענַארג
 30 -- ףסוי ,ףארג
 401 -- .ר ,יקסנעזדָארג
 372 -- ןַאמָארג
 218 ,205 ----- סיאול ,סָארג
 289 -= ןמלק ,סָארג

 90 -- ץרעה ,דרַאבסָארג
 315 ,214 -- ןרהא ,גרעבסָארג
 315 ,314 -- רתסא ,גרעבסָארג
 210 -- .א ,גרעבסָארג
 302 ,297 ,293 -- םהרבא ,גרעבסָארג
 298 -- .ה ,גרעבסָארג
 293 -- לשרעה ,גרעבסָארג
 310 -- סקעמ ,גרעבסָארג
 315 ,214 -- לדנעמ ,גרעבסָארג
 315 ,314 -- ּפיליפ ,גרעבסָארג
 66 ,51 ,50 ,49 ,22 -- ןַאמסָארג
 108 -- ןַאי ,ןַאמסָארג
 108 -- עילַאזָאר-סוראזאל ,ןַאמסָארג
 33 ,26 -- ןַאפעטס ,ןַאמסָארג
 130 ,129 -- וװַאלסינָארב ,רעסָארג
 365 -- דלאוונורג
 354 -- המלש ,טנורג
 347 -- אקשורג
 347 -- דוד ,אקשורג
 302 -- לדנעמ ,גרעבסיורג
 302 -- גניווריוא ,ןַאמיורג
 וע --- .ה ,ןַאמיורג
 2303 -- ירעה ,ןַאמיורג
 302 -- םעס ,ןַאמיורג
 42 -- םעניורג
 155 -- יקסנישָאבירג
 281 -- רעביל ,לירג
 272 ,181 ,49 -- קאלירג
 184 -- .ב ,קאלירג
 258 ,257 -- עשטעי ,קאלירג
 257 -- החמש ,קאלירג
 2366 ,185 ,77 -- ןירג
 397 ,289 -- םַאיליװ ,ןירג
 202 -- לעוימעס ,ןירג
 155 ,122 --- םוַאבנירג
 152 ,97 ,84 --- קחצי ,םיובנירג
 ,271 ,257 ,155 ,116 -- ץירַאמ ,םיובנירג

272 
 120 -- םייח ,טַאלבנירג
 347 -- גרעבנירג
 173 ,120 --- השמ ,גרעבנירג
 342 ,341 ,2023 -- לָאס ,גרעבנירג
 79 -- ןַאמדנירג
 249 -= ןייטשנירג
 185 -- םהרבא ,ןַאּפשנירג
 184 --- ַאצירג
 145 -- עטעי ,יירג
 124 -- רעציירג
 298 -- רעציירג
 222 ,63 -- םהרבא ,רעציירג
 46 ,43 ,26 -- שרעה'ףסוי ,רעציירג
 2313 -- עטעי ,יערג
 63 ,62 -- .מ ,ץענערג

 ד

 2357 ,2347 ,218 -- שטיוװָאדיװַאד
 164 ,161 ,157 -- םַאדַא ,שטיווָאדיוװַאד
 91 ,83 -- שירעב ,שטיווָאדיוװַאד
 102 ,82 ,81 ,80 -- םייח ,שטיוװָאדיװַאד
 382 ,379 -- לקנַאי ,שטיוװָאדיװַאד
 173 -- השמ ,שטיװָאדיװַאד
 116 ,115 -- ײװטַאמ ,שטיוװָאדיװַאד
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 315 -- ןָאסדיװַאד

 351 -- .א ,ןַאמלַאד
 349 -- .י ,רעגיצנַאד
 389 -- עלעקנַאי ,רעגיצנַאד
 19 == הכלמ ,רעגיצנַאד
 115 -- סקַאמ ,שטיוװָאקנַאד
 30 ,18 ,17 -- ןועמש ,שטיווָאקנַאד
 6 -- ןַאמלעקנאד
 384 ,119 -- ץַאנגיא ,יקסנישַאד
 184 -- .ד ,יקסנישזבָאד
 380 ,155 ,121 -- ינָאטנַא ,יקסנַאמָאד
 384 -- ףעזוי ,יקסנַאמָאד
 154 -- יקסוװָארבמָאד
 182 -- ןַאי ,יקסווָארבמָאד
 ,162 ,158 -- װַאלסָארַאי ,יקסווָארבמָאד

164 
 117 -- ןָאד
 84 -- יקסוװעיָאטסָאד
 379 --= "?רָאטקַאד;
 222 -- ָאקנעשָארָאד
 252 ,233 -- ןרהא ,גנַאגפרָאד
 32 -- ןַאמספרָאד
 67 -- יקסנישזבוד
 28 -- קחציזדוד
 177 -- ךוד
 357 -- ןַאמוד
 172 -- לדנעמ-עשטיא .,טַאקוד
 154 -- שטַארוד
 379 ,184 -- יקסוװוָאלַאישזד
 392 ,63 -= םהרבא .,יקסוװָאלַאיזד
 172 -= השמ ,יקסוװָאלַאיזד
 185 ----- לאינד ,שטיווָאלַאיזד
 176 -= לשרעה ,יקסנישָאלַאיזד
 185 ,90 --- ןַאגיזד
 116 ,34 ,32 -- עשמיש ,לאבַאיד
 317 --- ןַאמייה ,ןַאמטיד
 379 -= יקסוועליד
 181 -- עקצרעה ,יקסוועליד
 130 -- שיבייל ,יקסוועליד
 184 -- טנַאמיד
 392 -- הניד
 70 -- ןָאזנעניד
 384 -- המלש ,רעניד
 102 -- .מ ,סעקיד
 342 -- קעשזד ,ןַאמרעקיד
 342 -- יאול ,ןַאמרעקיד
 317 -- סקַאמ ,ןַאמרעקיד
 317 --- לאס ,ןַאמרעקיד
 342 -- םעפ ,ןַאמרעקיד
 302 -- סירעה ,סיווייד

 120 -- בקעי ,ַאגָאנָאגולד
 152 -- יקסוועשזולד
 ,209 ,205 ,197 ,195 ,192 -- טרַאהנעגעד

0 211, 244 
 107 -- ףָאלעד
 158 -- סָאיר סָאל עד
 154 -- לַאבמעד
 2391 -- רעציבמעד
 325 -- יסמעד
 382 ,152 ,95 -- יליסַאוו ,ווָאסינעד
 354 -- .ה ,גרעבנענעד
 157 -- סאניפסעד
 184 ,63 -- ילתפנ ,סערעד

 91 -- ווָאנַארד
 ,122 ,121 ,98 -- װַאלסעלָאב ,רענבָארד

2, 391 
 120 -- .ג ,רענזיירד
 42 -- סופיירד
 41 ,26 ,35 -- קַאינװערד
 337 -- דוד ,רעלסערד
 38 -- יכדרמ ,רעלסקערד
 180 -- שָאדאזד
 181 -- לאינד ,שטיוװָאלַאשזד
 69 -- המלש ,יקסנישָאלַאשזד
 176 -- ףעזוי ,ַאבושזד
 50 -- סַאבושזד
 104 -- החמש .סַאבושזד
 310 ,285 ,283 --- לֹא ,סבָאקיישזד
 286 -- יסָאג ,סבָאקיישזד
 ,283 ,280 ,215 ,210 -=- .שזד ,סבָאקיישזד

4, 285, 318 
 401 -- ףסוי ,סבָאקיישזד
 285 ,284 ,283 ,280 -=- סקַאמ ,סבָאקיישזד
 288 ,287 ,286 -- עליצ ,סבָאקיישזד
 36 -- עלעוולעוו ,ןַאקעשזד
 288 ,286 -= יטייק ,ןָאסקעשזד
 ,319 -- (ףעזוי) סקילעפ ,יקסנישזרעשזד

284 

 ה

 342 -- םהרבא .,רעבאה
 298 --- יזיא ,רעבאה
 181 ,178 -- לּפָאק ,ןַאמרעבאה
 361 ,257 -- גרעבלאה
 312 -- יזיא ,גרעבלאה
 2311 -- .ה ,גרעבלאה
 312 ,311 ,310 -- .ט ,גרעבלאה

 311 -- .י ,גרעבלאה
 312 ,2311 -- םעס ,גרעבלאה

 144 -- סוטַאניצניצ-גרעבלאה

 312 -- .ר ,גרעבלאה

 345 ,184 ,104 -- השמ ,רעטלאה

 101 -- .ש ,רעטלַאה
 102 -- .ה ,ןזױהטלַאה
 171 -- רעלַאה
 389 --- ןרעּפלַאה
 120 -- עשטיא ,רעקרעװטנַאה
 345 -- ןַאמסלדנַאה
 112 -- לעדנַאה
 50 -- ןַאמסלעדנַאה
 302 ,295 --- יאול ,ןַאמסלעדנַאה
 302 ,295 --- זוָאר ,ןַאמסלעדנַאה
 43 -- עקטנאה
 130 -- המלש ,ןַאמענאה

 377 ,216 -- דלעפנעסאה
 286 --- לטיג ,דלעפנעסאה
 249 ,183 --- .מ ,דלעפנעסאה
 185 -- אקטּפאה
 ,271 ,257 ,101 --- רעדנַאסקעלַא ,אקטּפאה

284 
 185 -- ףסוי ,אקטּפאה
 90 -- שרעה ,טצראה
 174 -- סאלגטרַאה
 152 -- םהרבא ,דלעפצרַאה
 306 -- יקצרַאה

 43 -- עלעשראה

 78 -- ןַאמכָאה
 347 ,346 ,49 ,48 -- ןַאמרעכָאה
 49 -- .ה ,ןַאמרעכָאה
 374 -- רעלָאה
 90 -- לחר ,רעצלָאה
 392 ,182 ,154 --- גיוודול ,ליװגינָאה
 285 ,284 ,282 -- ףעזָאשזד ,גנונפָאה
 63 -- לאומש ,גנונפָאה
 308 ,306 --- ווייד ,ןַאמפָאה
 ,318 ,310 ,2308 ,207 ,206 --- זוָאר ,ןַאמפָאה

0 322, 323 

 35 ,232 -- רעכַאמלעקָאה
 369 ,61 ,51 ,49 -- שטיוװָארָאה
 120 ,103 -- רָאדיזיא ,שטיוװָארָאה
 102 --- .מ ,שטיווָארָאה
 92 -- ַאליצ ,שטיוװָארָאה
 388 ,119 -- המלש ,שטיוװָארָאה
 366 ,151 -- לאומש ,שטיוװָארָאה
 348 -- קישטנָארָאה
 346 -- ווַאלסינָארב ,ןַאמרעבוה
 86 -- רָאטקיװ .,ָאגוה
 122 == ריאמ ,סטידוה
 349 ,248 ,347 -- שטיוורוה
 299 -= קיזייא-קחצי ,שטיוורוה
 3230 -- בקעי-ןועמש ,ץיוורוה
 385 -- ןַאמטּפיױה
 185 -- דוד ,ןַאמטּפיוה
 294 -- שריוה
 271 -- גילעז-יכדרמ ,שריוה
 303 -- ףלאוו ,ןַאמשריוה
 ,241 ,240 ,158 ,157 --- ףלָאדַא ,רעלטיה

246 
 286 -- טור ,רעליה
 240 -- ךירנייה ,רעלמיה
 74 -- רשִֶא ,ןַאמלעמיה
 177 -= עשוהי ,ןַאמלעמיה

 177 -- השמ-בקעי ,ןַאמלעמיה

 392 -- רעטסיה
 226 -- ?קעּפיה;
 95 -- ריאמ ,שריה
 89 ,88 --- ץרּפ ,ןייבשריה
 348 ,247 ,113 ,57 ,5 -- גרעבשריה
 112 ,21 -- באז-םייח ,גרעבשריה
 324 -- בייא ,ןדייה
 324 -- סקַאמ .,ןדייה
 181 -- גרעבנעלייה
 152 -- ףסוי ,ןַאמייה
 31 -- היעשי ,ןַאמייה
 330 --- ןרהא ,ללה
 173 -- גרעבלעה
 310 -- הרש ,גרעבלעה
 ו 365 ,168 -- ןַאמלעה
 182 --- װַאלסעלָאב ,ןַאמלעה
 36 -- בייל-ריאמ ,ןַאמלעה
 386 -- (דלעפנעסאה) ?עלעה;
 182 -- ?ַאנעלעה;
 54 -- .ע ,רעללעה
 100 --- .א ,טָאגפלעה
 , 154 -- ןַאי ,לעּפמעה
 40 ,26 -- לדנעה
 88 -- טסילעדנעה
 69 ,51 ,49 ,26 --- סוקרַאמ ,גינעה
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 90 --- רָאטקיװ ,ןיקנעה
 17 -- השמ ,סעה
 222 ,221 ,88 -- ןַאמרעה
 168 -- סעמרעה
 317 ,366 ,15 == ץרעה

 204 ,5 ,3 ,ןוו === .ש - ,ץרעה

 1023 -- .ל ,ץרעה
 ,66 ,62 ,27 ,26 -- װַאלסינַאטס ,ץרעה

9, 107 
 80 ,65 -- גרעבצרעה
 61 -- ןַאמרעה ,גרעבצרעה
 116 ,13 -- לצרעה
 45 ,41 ,24 -- בייל ,שרעה
 10 -- .ר ,שרעה
 347 ,184 ,155 ,61 -- שטיווָאקילשרעה
 303 -- טענרַאב ,שטיווװָאקילשרעה
 91 -- האל ,שטיוװָאקילשרעה
 394 ,39 ,82 --- סוקרַאמ ,שטיווָאקילשרעה
 95 ,90 -- שטיווָאקשרעה
 292 ,289 -- .בא ,שטיווָאקשרעה
 271 -= בייא ,שטיווָאקשרעה
 וװ -- א (ןרה)

 וו

 49 -- אגאוו

 ,394 ,396 ,390 ,320 ,268 ,257 ,86 ,ד

201 
 159 -- םירפא ,קעזואוו

 154 -- יקסנישזואוו

 303 -- לדנעמ ,ףלואוו
 27 == גרעבלעוואוו
 165 -- בקעי ,ןַאמיאוו
 208 -- קישטשאלאוו
 155 -- יקסנישָאלאוו
 15 -- גרעבלאוו
 40 ,21 -- םַאדַא ,גרעבלאוו
 144 -- ןועמש .,דלאוו
 ,146 ,145 ,144 -- ןועמש ,לעגָאפדלַאװ

149 
 158 -- רעטלאוו
 130 --- םהרבא ,ןַאמלאוו
 396 ,2391 --- םייח ,רעסַאװ
 364 ,28 ,36 -- לאטרעסַאװ
 302 -- יבייא ,ןַאמרעסַאװ
 202 -- קעשזד ,ןַאמרעסַאװ
 3 -- שטינאראוו
 1230 -- לשרעה ,ןָאגראוו
 202 -- ןעלעה ןוא לרַאק ,ןָאגרַאװ
 227 ,326 --- לחר-היח ,ןָאגרַאװ
 ,318 ,203 ,280 ,275 -- לאונמע ,ןָאגרַאװ

 401 ,2327 ,333ג ,2
 297 --- לרַאק ,ןָאגרַאװ

 289 -- םהרבא ,דנומראוו
 379 -- ַארָאד ,ַאקסוװַאשרַאוװ
 72 == אשטַאנ ,ַאקסווַאשרַאװ
 304 ,161 -- יקסווַאשרַאװ
 97 == .א ,יקסוװַאשרַאװ
 394 -- םנוב ,יקסוװַאשרַאװ
 310 ,306 -- ַאטרעב ,יקסוװַאשרַאװ
 310 ,2309 -- ערָאד ,יקסוװַאשרַאװ

 144 -- .י ,יקסװַאשרַאװ

 306 --- ַאװע ןוא עקלארשי ,יקסוװַאשרַאװ
 337 ,3236 -- לאכימ .,יקסוװַאשרַאװ
 , 381 -- הימחנ ,יקסוװַאשרַאװ
 309 -- טידע ,יקסוװַאשרַאוװ
 310 --- .צ ,יקסוװַאשרַאװ
 306 ,205 --- ןבואר .,יקסוװַאשרַאװ
 380 --- ןַאמָאר ,יקסנישזוואוו
 2351 -- ַאצינשזָאװ
 352 ,2351 --- .ב ,ַאצינשזָאװ
 160 -- יקסווָאכעיציָאװ
 81 -- גרעבלָאװ
 ,175 ,107 ,49 -- רעדנַאסקעלַא ,גרעבלָאװ

0, 192, 197, 224, 226, 228, 229, 
5, 2386, 399 

 346 -- רעלדנעהלָאװ
 382 --- דוד-םייח ,רעלדנעהלָאװ
 155 ,122 --- ףלָאװ-םייח ,רעלדנעהלָאװ
 78 -- רענזייא ,ןַאמלָאװ
 78 -- ףלָאװ
 234 -- לקנַאי ,ףלָאװ
 117 -- (לדנעמ ,שזרַאלַאמ) לדנעמ .,ףלָאװ
 346 ,142 --- שטיווָאפלָאװ
 83 ,62 -= דוד ,שטיוװָאפלָאװ
 304 -- .א ,וָאקלָאװ
 304 --- ימייה ,ווָאקלָאװ
 305 -- לימע ,ווָאקלָאװ
 347 --- יקסוװוָאזוװ
 169 -- יקסוועינשעשזוו
 212 -- .ב ,קארטאיוו
 312 -- .שזד ,קארטאיוו

 312 == ינעשזד ,קארטאיוו

 311 -- .י ,קארטאיוו

 169 --- יקסווָאגיװ
 336 -- לווייפ ,יקסוואדיוו
 17 -- לאומש .,יקסוװוָאדיװ
 336 -- םהרבא ,יקסוװוָאדיװ
 242 --- ילרַאשט ,יקסּפָארטיװ
 246 -- ךירדירפ ,םלעהליוו
 284 ,282 --- .ה ,יקסנישטליוו
 ,229 ,100 ,99 ,86 -- .ח ,יקסנישטליוו

0, 274, 391, 399 
 99 -- .י ,יקסנישטליוו
 346 ,257 ,65 -- רעגניליוו
 ,280 ,307 ,2306 ,298 --- ףלָאדַא ,רעגניליוו

8, 2326 
 302 -- שטנעלב ,רעגניליוו
 302 --- יסָאג ,רעגניליוו
 202 ,298 ,295 ,293 --- יליוו ,רעגניליוו
 284 ,282 -- רעזייל ,רעגניליוו
 292 ,290 -- .מ ,רעגניליוו
 401 ,202 -- סקַאמ ,רעגניליוו
 302 -- יכדרמ ,רעגניליוו
 302 ,298 ,295 ,293 -- םעס ,רעגניליוו
 308 ,307 ,206 --- ינעפ ,רעגניליוו
 312 -- סיליוו
 92 ,82 ,78 ,75 ,69 -- ץרּפ ,גרעבנעליוו
 399 ,122 ,77 --- ןיוו
 102 --- שַאיסָא ,ןיוו
 184 -- .ד ,ןיוו
 401 -- .ה ,ןיוו
 3023 ,298 ,262 ,62 -=- לשרעה ,ןיוו

 69 --- םייח ,ןיוו

 218 ,269 ,35 ,וש --- .י ,ןיוו
 303 -- לאקזחי ,ןיוו
 53 -- .ל ,ןיוו
 286 --= ַאניל ,ןיוו
 96 -- סוקרַאמ ,ןיוו
 62 -- השמ ,ןיוו
 69 -- המלש ,ןיוו
 90 --- וװָאדַארגָאניװ
 199 -- ַאשָאז ,ראדניוו
 349 -- ןַאמדניוװ
 209 --- ןמלז ,ןַאמדניוו
 352 ,2326 ,312 ,211 -- .א ,רעטניוו
 99 -- סירָאמ ,יקסוועשטניוו
 31 -- קיציא ,ריניוו
 337 ,195 ,41 -- רעניוו
 184 ,63 -- .א ,רעניוו
 310 ,309 -- יסעב ,רעניוו

 305 -- סיאול ,רעניוו
 196 ,195 --- יליל ,רעניוו
 90 -- לבייל ,רעניוו
 303 -- סירָאמ ,רעניוו
 334 ,333 ,323 -- ּפיליפ ,רעלקניוו

 331 ,336 -- ינעפ ,רעלקניוו

 384 ,358 -- םהרבא ,עקרָאיװעיױװ

 358 -- עשטווָאװ ,עקרָאיװעיױװ
 102 -- .א ,יקציבשזעיוו
 107 -- ַאװָארָאדיזיא ,יקציבשזעיוו

 23 ,שוװ --- זיקרַאמ ,יקסלָאּפָאלעיװ

 130 -- ףלָאװ ,ןעיוו
 332 -- םעס ,ןעיוו
 112 -- .ש ,יקציבשזרעיוו

 355 ,שו ,ווװ -- .ס ,לעטסריוו

 15 -- םושרג ,יקצילשיוו
 7 -- לאכימ ,יקצעיװָאינשיװ
 347 --- הדוהי ,דלעפנעדייוו
 281 -- .ס ,זייוו
 12 -- רעזייוו
 83 -- דלעפנעטייוו
 48 -- םוַאבנייוו
 185 -- לשריה ,םוַאבנייוו
 179 -- םולבנייוו
 379 ,116 ,78 -- גרעבנייוו
 44 ,38 --- לדָאג ,גרעבנייוו
 175 -- ןָאעל ,גרעבנייוו
 31 -- בייל-השמ .,גרעבנייוו
 ,53 ,51 ,48 ,47 --- װַאלסינַאטס ,גרעבנייוו

54 
 28 -- טרַאגנייוו
 185 -- םייח ,ץלָאהניײװ
 255 -- .מ ,ץלָאהניײװ
 1230 -- יכדרמ ,ביורטנייוו
 152 -- ןועמש ,ביורטנייוו
 357 --- ןַאמנייוו
 90 --- ַאניװלַאמ ,רענייוו
 181 -- בירנייוו
 104 -- ףסוי ,בירנייוו
 298 -- (רעדירב 4) טירנייוו
 176 -- םעניב ,טירנייוו
 203 -- ירנעה ,טירנייוו
 303 ,298 ,293 --- סקַאמ ,טירנייוו
 82 --- קָאטשניײיװ
 80 -- בקעי ,קָאטשניײװ
 286 -- ןייטשנייוו



 ווא כָאט סנע שט 212

 285 ,284 ,283 -- טרעבָאר ,ןייטשנייוו

 251 ,184 סייוו

 149 ,8 ,6 === רזעילא ,סייוו

 103 ,102 -- .ל ,סייוו

 205 ,4 יי סקעמ ,סייוו

 112 ,8 יי .צ ,סייוו

 303 -- םהרבא ,םולבסייוו

 305 -- גרעבסייוו

 98 ,69 -- .י ,גרעבסייוו

 390 -- ענימ ,גרעבסייוו

 401 ,280 -- ןטיינ ,גרעבסייוו
 303 -= המלש .,גרעבסייוו
 358 -- דָארבסייוו
 88 -- ףָאהסייװ
 90 -- בקעי ,ץילסייוו
 252 -- .ע ,רעלסייוו
 79 -- ןַאמסייוו
 181 -- גרעבנסייוו
 177 -= השמ ,גרעבנסייוו
 353 -- .א ,ףָאקסייוו
 275 -- ּפָאקסיײװ
 354 -- ּפָאקסיײװ
 288 ,286 -- ַאנַא ,ּפָאקסיײװ
 284 -- .ד ,ּפָאקסיײװ
 401 -- לאכימ .,ּפָאקסיײװ
 285 ,284 ,283 -- קיימ ,ּפָאקסייװ
 286 --- זוָאר ,ּפָאקסיײװ

 3023 -- סקעלַא ,ףּפָאקסיײװ

 302 -- לעוימעס ,ףּפָאקסיײװ

 161 ,160 ,159 --- ימָאכַאנ-טרעבלַא ,ץייוו
 348 ,347 -- טַאלבנעצייוו
 295 ,294 -- רימידַאלוװ

 6 ,5 --- וװַאלסידַאלוװ
 379 ,225 -- קעדַאלוװ
 125 -- .ב ,קעדַאלוװ
 229 -- ַאקדַאלוװ
 63 -- לשרעה ,קונוו
 329 -- לשרעה ,רעבעוו
 85 ,81 ,80 --- םהרבא ,עקרָאיװעוװ
 80 -- ןירגלעוו
 184 -- ןַאמטלעוװ
 157 -- ןַאמָאלָאק ,שעלעוו
 298 -- יקסנילגנעוו
 ,302 ,257 ,120 ,119 ,92 -- בייא ,רעגנעוו

213 
 79 --- .ס ,רעגנעוו
 202 ,257 -- םעס ,רעגנצוו
 ,2235 ,224 ,232 ,206 ,188 -- רעלדנעוו

236 
 48 -- לשרעה ,רעלסקעוו
 62 --- םייח ,רעלסקעוו
 ,81 ,70 ,69 ,61 ,48 -- השמ ,רעלסקעוו

4, 109, 117, 118, 119, 120, 122, 261 
 70 -- עשטוויר ,רעלסקעוו
 276 -- ןייטשקעוו
 252 ,249 --- .ז ,ןייטשקעוו
 ,47 ,43 ,32 ,28 ,26 -- דלָאּפָאעל ,עדרעוו

9 51 66 106, 107, 108, 109 
 106 -- ענימ ,עדרעוו
 177 ,172 -- ריאמ ,םייהטרעוו
 78 --- ַאקסוװָאכרעוװ
 211 -- קינרעװו
 92 ,91 ,84 -- רענרעוו

 184 -- ןייטשקרעוו
 357 == יקסוװַאלצָארוו
 317 ,212 ,311 -- .ב ,יקסוװַאלצָארוװ
 ׁשו -- .ד ,יקסווַאלצָארוװ
 358 ,164 -- יקסוועלבורפ

 384 -- ןאגאז
 221 -- רעוַאז
 263 -- .ה ,יקסדאווַאז
 182 -- .ר ,יקצעשזאז
 165 -- שטירַאכַאז
 523 -- לאינד .,יקסולַאז
 329 --= עידיד ,עמלַאז
 177 == ףסוי ,גרעבצלַאז
 68 -- ןַאמצלַאז
 62 -- .פ .ןַאמצלַאז
 86 -- לעמַאז
 31 -- ףסוי ,דנַאז
 252 -- .ֹא ,רעדנַאז
 343 ,175 -- ןייטשדנאז
 80 -- השמ ,ןײטשדנַאז
 108 ,96 ,80 ,75 ,60 ,49 ,28 ,8 -- סקַאז
 98 -- םהרבא ,סקַאז
 332 -- בקעי .,סקַאז
 31 -- דרַאװדע ,סקַאז
 346 -- זױהנעסקַאז
 342 -- בייא ,ןַאמרעבָאז
 86 -- לימע ,ַאלָאז
 88 --- יקסװעראטָאלָאז
 274 -- ןײטשרעמָאז
 50 --- יקסרָאז
 311 -- .א ,ווָארָאבז
 311 -- .ס ,וָארָאבז
 154 -- רתסא .,ַאקסוװָארָאבז
 154 -- לגייפ ,ַאקסווָארָאבז
 152 -- שטיוװָאקנַאדז
 53 -- ווָאטַאבוז
 349 --- .פ ,יקסבוז
 391 -- ןושרג ,טרעבוז
 249 --- .א ,יקסבזוז
 349 -- .ד ,יקסבזוז
 349 --- ,ש ,יקסבזוז
 390 ,99 -= דבכוי ,ןַאמסוז
 57 == ריאמ .,ןַאמסוז
 389 ,388 ,121 -- המלש ,ןַאמסוז
 307 -- עשטוג ,ןיריווז
 307 -- םעס ,ןיריווז
 34 -- סאגיז
 238 -- לטיג ,סאגיז
 302 -- ירעה .,סַאגיז
 401 ,277 ,257 ,154 ,ןוו -- ןַאמרעה ,סאגיז
 35 -- ןמלז, סַאגיז
 2302 -- עקלארשי ,סאגיז
 38 -- לדנעמ .,סַאגיז
 302 -- םעס .,סַאגיז
 39 -- לאומש .,סַאגיז
 325 ,108 --- ןַאמגיז
 7 ,6 == טנומגיז
 298 ,291 ,200 -- רוטרַא ,םיובלעגיז
 401 ,302 ,278 ,270 ,90 -- דוד ,ןַאמטיז
 285 ,284 ,283 -- וויעד ,ןַאמטיז

 /8 -- קצינעג ,קיצינשטיז

 103 -- .י ,גרעברעבליז
 353 ,91 -- .מ ,גרעברעבליז
 303 -- עלהשמ ,גרעברעבליז
 144 ,128 -- החמש .,גרעברעבליז
 91 -- .י ,ןַאמרעבליז
 88 ,84 -- השמ ,ןטסַאקרעבליז
 346 ,245 -- השמ ,ץַאשרעבליז
 346 ,61 -- ןייטשרעבליז
 154 -- קעלַאס ,ןייטשרעבליז
 185 -- רעגניז
 23 ,22 -- (השמ-םייח) ץירָאמ ,סיז
 63 -- .מ ,ץלָאהסיז
 42 -- דניקסיז
 3236 -- ףלָאו ,דניקסיז
 347 -- ןַאמדייז
 173 -- עכאנ:-עטלַא ,ןַאמדייז
 286 == סירטיב ,ןַאמדייז
 257 -- בָאקיישזד .,ןַאמדייז
 ,ג02 ,285 ,284 ,283 -- קעשזד ,ןַאמדייז

218 
 244 ,103 -- .ה ,ןַאמדייז
 377 ,185 -- ףסוי ,ןַאמדייז
 16 -- בקעי ,ןַאמדייז
 120 -- שיבייל ,ןַאמדייז
 146 -- .ל ,ןַאמדייז
 261 -- ןָאעל ,ןַאמדייז
 182 -- דוד ,ןַאמרעדיײז
 376 --- קינטָאלז
 334 -- וויעד ,קינטָאלז
 154 --- ףלאוו ,קינטָאלז
 307 --- ַאדייא ,ןיוועז
 2310 ,308 ,207 ,206 -- היח ,ןיוועז
 372 --- עדלעז
 182 ,182 ,178 -- םהרבא ,רעוולעז
 108 -- .ס ,ןעטלעז
 185 --- עושוהי ,ןַאמגילעז
 285 -- סקַאמ ,ןַאמגילעז
 283 -- םעס ,ןַאמגילעז
 48 --- ןָאסגילעז
 90 -- הרמפ ,דלעפגילעז
 329 --- רעגערטרעסַאװ ,קילעז
 246 ,40 ,29 --- שטיווָאקלעז
 ,211 -- עשטיא ,שטיווָאקלעז

 401 ,ג028 4
 286 -- ַאנַא ,שטיווָאקלעז
 284 -- .שזד ,שטיוװָאקלעז
 2346 ,322 -- קחצי ,שטיווָאקלעז

,283 ,8 

 2337 ,326 -- עשַאמ ,שטיװָאקלעז
 242 -- .מ ,שטיוװָאקלעז
 203 --- סירָאמ ,שטיװָאקלעז
 30 ,29 -- לאכימ ,שקז
 239 ,238 ,232 ,148 ,13 -- לבבורז
 117 --- ןַאשז
 ,61 ,56 -- קחצי:בקעי ,יקצעיווָאקרַאשז

6 92, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 
2, 207, 231, 2384, 385 

 ,61 ,56 -- קחצי:בקעי .,יקצעיוװָאנרַאשז
 379 -- עשטיא ,יקסנישנָאשז
 391 --- יקסוװַאלושז
 82 ,77 --- םייח ,יקסווָאלטישז
 231 -- אלָאר ,יקסרעימישז
 184 -- .ה ,יקצינטישז
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 150 ,147 -- דוד ,שטיווָאבוקַאי 110 -- ווַאלסעלָאב ,לעּפמעט 2384 -- רעמזעשז
 329 -- היבוט ,שטיװָאבוקַאי 108 ,107 ,96 ,50 ,26 --- גיוודוול ,לּפמעט 88 -- ,ל .ה ,אזַאלעשז
 355 == .י ,שטיװָאבוקַאי 122 -- רעלדנעט 177 == יקסווָאגילעשז
 355 ,184 -- .ל ,שטיוװוָאבוקַאי 1023 --- .ב ,םיובנענעט 78 --- בוקַאי -- רעקירעשז 15 -- בקצי ,שטיוװָאבוקַאי 357 ,352 == םיובנענעט 184 -- .וו ,רעקירעשז

 184 -- .מ ,שטיווָאבוקַאי 104 -- בייל-הדוהי ,םיובנענעט
 57 == יבדרמ ,שטיוװָאבוקַאי 231 ,14/ -- שיבייל ,םיובנענעט י

 ,144 ,138 ,124 -- ןועשמש ,שטיווָאבוקַאי 62 ,61 -- השמ .,םיובנענעט
 221 53 -- .ז ,גרעבנענעט 302 --- םייח
 140 ,126 ,124 ,57 --- לארשי ,יקסווָאנָארַאי 155 ,143 ,122 -- ןמלז ,גרעבנענעט 90 -- סעטעמוי יד ,םייח
 46 ,44 ,43 ,41 -- עלעבייל-םייח
 239 -- רעזייל-םייח
 199 -- הנח
 347 -- םייח -- יבצ -- הנח
 44 -- עלהנח
 339 -- "םהרבאל דסח;
 199 -- .ש .ח

 ט

 272 -= יקסנישטַאבַאט
 394 ,393 --- (יקסרימ) קינשטַאבַאט
 103 ,98 -- .מ ,שטיוועשזואט
 317 -- יקסנאט
 וע --- .ד ,יקסנאט
 ,297 ,295 ,294 ,293 ,257 --- דוד ,יקסנַאט

2 317, 318, 323, 325 
 302 ,298 ,295 --- ןעלע ,יקסנַאט
 1230 -- ףלאוו ,גרעבנעּפַאט
 371 ,369 (יקסרַאלַאמ) עמולב ,ץאט
 ,310 ,369 -- (יקסרַאלַאמ לדנייש ,ץַאט

1 372, 373 
 352 ,351 --- השמ ,יקסװָאנרַאט
 154 -- םולש ,שַאיבָאט
 81 ,42 -- וועל ,יָאטסלָאט
 301 -- סַאמָאט
 173 -- קישטמָאט
 265 ,181 -- ָאקשטעברָאט
 288 --- דוד ,ָאקשטעברָאט
 119 ,108 -- .ה ,ָאקשטעברָאט
 236 ,35 -- היבט
 172 -- רעיימ-עשטיא ,רעיימכוט
 144 ,132 -- השמ ,רעיימכוט
 227 -= להשמ ,רעיימכוט
 146 -- .ּפ ,רעיימכוט
 88 ,84 -- ףסוי ,לקנוט
 184 -- רעלעקנוט
 146 -- רענרוט
 98 טי י ,רענרוט

 20 -- טנומגיז ,ווָאקרוט
 90 --- סַאנָאי ,ווָאקרוט
 2235 -- גרעבשזיט
 226 --- םייח-ףלָאװ ,לליט
 56 -- גרעבנעפיט
 2366 -- רענכייט
 102 -- .ה ,רענכייט
 1023 -- .נ ,רענכייט
 120 -- לּפָאק ,רענכייט
 262 -- ןָאעל ,ךייט
 45 --= ַאליפָאעט
 158 -- ןַאמלעט
 154 -- עלייב ,שטיװָארעמעט
 116 ,115 -- קעלָא ,לעּפמעט

 154 -- קחצי ,גרעבנענעט
 154 -- ןָאעל ,גרעבנענעט
 184 ,92 ,/6 -- עלחר ,רעליטסעט
 302 ,284 --- יזיא ,רעּפעט
 88 --- גנילירט
 2347 -- ןַאמיירט
 102 -- .א .,ןַאמיירט
 102 -- .ה .,ןַאמיירט
 202 -- דוד ,רעגערט
 37 -- עזיערט
 ,103 --- יקצאבמערט
 211 -- רעזייל ,יקצאבמערט
 210 -- .מ ,טָאבמערט
 329 --- לדנעמ ,ענערט
 352 ,351 -- קינּפַאשט
 160 --- ןַאטַאנ ,קאשט
 276 -- ינרַאשט
 226 ,225 ,181 -- םהרבא .,ינרַאשט

 185 ,181 -- קחצי ,ינרַאשט
 321 ,320 -- .פ ,ינרַאשט
 249 -- ענרַאשט
 312 -- .שזד ,ווָאנדושט
 155 -- ןירעשטישט
 43 -- יקסווָאקיישט
 159 -- יקסווָאכעשט
 246 ,77 -- הנשוש ,ַאקסוװוָאכָאטסנעשט
 184 -- עשטמהרבא ,יקסווָאכָאטסנעשט
 181 -- ףסוי ,יקסוװָאכָאטסנעשט
 176 -= יכדרמ ,יקסווָאכָאטסנעשט

 ֹל

 2353 -- .ה ,ץטיװעקנָאלבַאי
 5 -- װַאלסידַאלװ ,ָאלעיגַאי
 120 -- .י ,רונדאי
 199 -- עשזדַאי
 68 -- יקסניבעשזדאי
 37 -= יקסרָאװַאי

 35 -- (ןירעשארג) דעכַאי
 185 --- סעלעכַאי
 184 ,78 --- יקסוװָאנַאי
 81 -- .נ ,יקסװָאנַאי
 152 -- שינַאי
 153 -- יקסװעשונַאי
 2380 ,152 -- קענַאי
 293 -- רעקסאי
 40 ,34 -- ףסוי ,קָאצּפָאי
 100 -- סירָאב ,עפַאי
 303 -- םעס .,עּפָאי
 225 -= (קעינעה ,קינרעיוװ קעצַאי
 108 -- יקסװָאקצַאי
 117 -- בוקַאי
 355 ,347 -- שטיװָאבוקַאי

1 142, 144, 392 
 184 -- ׁשָארָאי
 353 -- סירַאי
 379 --- ענזיוװָאקרַאי
 64 ,63 -- .א ,ענזיװָאקרַאי
 62 -- .מ ,שטיוועשאי
 97 -= ץיוועשאי
 266 -- לאיחי ,שטיווָאמיכָאי
 229 ,224 -- קעמיכָאי
 3232 -- שטיװָאקסָאי
 2374 -- רמתיא ,שטיװָאקסָאי
 313 ,211 ,210 --- ימייה ,ץטיוװָאקסָאי
 329 -- שרעה:הדוהי
 216 ,215 -- רצזייל-עשוהי
 149 -- השמ ,ץרעהנעדוי
 152 -- לשנַא ,שטיוועקדוי
 182 ,14/ ,83 ,82 -- ששטיװָאפעזוי
 2382 -=- קעשווי

 309 -- דבכוי

 199 -- קישזוי ,גנוי
 165 -- .י ,ןַאמרעגנוי
 161 -- טוארקגנוי
 259 ,249 .וװ -- .ל ,אטסירוי
 2340 -- לאקזחי
 35 -- דמלמ ,לאיחי
 274 --- .ש ,לאיחי
 172 -- הכסי
 69 -- ץיבעי
 225 ,224 -- ?אדוהעי;
 ןש -- .ה ,ןילעי
 59 -- ןעלעי

 344 ,243 -- לרעב ,ןעלעי
 60 == לדול .ןעלעי
 2350 ,248 -- לאירזע ,ץיבובוקעי
 347 ,122 -- לקעי
 285 -- דימש רעד לקעי
 101 -- .מ ,שטיװעיַאשעי
 246 -- קחצי
 248 ,247 -- בקעי ,לכשי

 62 -- .א ,ןיטויַאכ
 102 ,82 -- .ש ,ןיטויַאכ
 184 --- ַאװעלָאכ
 24 -- שָארָאכ
 336 -- ףסוי ,טַאװכ
 120 -- לאינד ,קַאּפָאלכ
 99 -- ףסוי ,רענרומכ
 6 = יקצינלעמכ
 יש ,וװ עליה --- הנקגא .,יקסווָאלָאבָארכ

 ,82 ,80 ,79 ,75 ,74 ,61 ,60 .וא ,צו
2 94, 97, 98, 101, 112, 114, 118, 
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,251 ,110 ,155 ,154 ,122 ,120 ,9 

,215 ,213 ,212 ,269 ,208 ,2025 ,1 

,325 ,223 ,320 ,304 ,303 ,294 ,06 

,400 ,299 ,285 ,312 ,308 ,301 ,4 
402 1 

 341 ,340 -- ןהכ

 3617 -- עשוהי-בקעי ,ןהכ

 31 = יכדרמ ,ןהכ

 םהרבא ,ץכ

 ֹל

 157 -- לַאװַאל
 227 --- רַאזַאל
 390 ,128 -- עקטיא ,רַאזַאל
 327 == םהרבא .,ווָארַאזַאל
 237 ,332 -- ּפיליפ ,וװָארַאזַאל
 264 ,211 ,251 ,וצ --- .ל ,שטיווָארַאזַאל
 327 -- ףָארַאזַאל
 351 -- סורַאזַאל
 4 -- ףעזוי ,אּפמאל
 181 -- רעגנַאל
 165 -- לדנעמ ,רעגנַאל
 31 -- עלעבַא ,אדנאל
 31 -- ןושרג ,אדנאל
 31 -- דוד ,אדנאל
 21 -- היעשי ,אדנאל
 161 -- השמ ,ואדנאל
 19 ,15 -- יקסוװָאדנַאל
 277 ,357 ,335 ,160 ,84 ,83 ,4 -- יודנאל
 214 -- ףלָאדַא ,יודנאל
 299 -- קעדַא ,ױדנַאל
 30 ,19 -- דרַאנרעב ,ױדנַאל
 104 -- ןושרג ,יודנאל
 351 -- .ה ,ױדנַאל
 108 -- עדניה ןוא ףלָאװ ,ױדנַאל
 15 -- םלשהליוו ,ױדנַאל
 152 ,ווװ -- םייח ,ױדנַאל
 108 ,107 -- ףעזוי ,ױדנַאל
 104 -- הנוי ,ױדנַאל
 252 ,185 -- לאיחי ,ױדנַאל
 59 ,54 ,48 ,41 -- ישזרעי ,ױדנַאל
 108 -- היעשי ,ױדנַאל
 30 -- הימחנ ,ױדנַאל
 104 -- ןושרג-לגס ,ױדנַאל
 290 -- לאוש ,ױדנַאל
 86 ,50 ,24 -- לאפר-לאומש .,ױדנַאל
 15 -- ןועמש ,גרעבנעטוג-ױדנַאל
 ,347 ,246 ,146 ,65 --- ףלָאװ ,ןַאמסדנַאל

249 
 117 ,26 -- צדנַאל
 185 --- םייח ,ןַאמצנַאל
 130 -- בקעי ,ָאקסַאל
 95 -- יקסווָאקסַאל
 65 = יקסַאל

 101 -- ןישטרַאמ ,יקסַאל
 57 == דניקסיז ,עקסַאל
 92 ,85 ,46 ,44 ,26 -- ךענעה ,סעדיּפַאל
 3236 -- בייל ,סעדיּפַאל
 326 --- שיווייפ ,סעדיּפַאל
 246 ,244 ,222 -- יקסנישַאל
 88 ------ יקסווָאנשַאל
 , 182 -- ינעשזד ,שטיװָאל

 36 -- לרעזָאל

 78 -- רעגנירטָאל

 226 -- צעקלָאל
 97 -- קעשזד ,ןָאדנָאל
 63 -- עירָאל
 282 ,281 -- ןַאסזיאול
 165 --- יזיָאלַא ,קישטבול
 120 -- לארשי ,יקסנילבול
 245 -- אבא .,ץיווװָארבול
 39 -- קיוודול
 34 -- הנינח ,רעקיול
 5 -- שַאקול
 185 -- ןאיליל ,סקול
 312 ,2311 -- .ר ,סקול
 402 ,1230 -- ןבואר ,סקול
 78 -=- ןרהא ,גרובמעסקול
 381 ,279 --- צעזָאר ,גרובמעסקול
 84 ,82 ,80 -- עירול
 12 -- יקסוועשטול
 330 -- לדנעמ ,שטיווָאבול
 202 -- ילרַאשט ,שטיווָאביל
 120 -- קיזייא ,טָאגביל
 88 -- .ז ,ןיביל
 46 -- ןימינב ,דניקסעביל
 1223 ,ווװ -- קרַאמ ,רעביל
 180 -- ןַאמרעביל
 63 -- .א ,ןַאמרעביל
 182 -- שטיווָארביל
 154 ,62 ,61 -- המלש .,שטיווָארביל
 303 --- רָאדיזיא ,ייוויל
 302 ,280 -- קעשזד ,ייוויל
 3230 -- םייח ,ייוויל
 401 -- בוקַאי ,ייוויל
 401 -- .צ ,ייוויל
 287 --= עיליצ ,ייוויל
 221 ,220 -- טיל--
 328 -- קַאװטיל
 125 -- .א ,קַאװטיל
 379 --- װָאקַאוװטיל
 360 ,118 --- השמ ,וָאקַאוװטיל
 399 -- ןַאמטיל
 146 ,וצ -- .א ,ןַאמטיל
 ,303 ,298 ,292 ,290 -- םהרבא ,ןַאמטיל

201 
 302 --- וָאשזד ,ןַאמטיל
 298 --- .ל ,ןַאמטיל
 99 -- קחצי ,ןייטשנעטכיל
 102 -- .צ ,ןייטשנטכיל
 122 -- רעטכיל
 351 -- .ס ,רעטכיל
 352 ,2351 -- ןושמש ,רעטכיל
 90 --- ַאלַא ,תיליל
 158 -- םעהערבייא ,ןלָאקניל
 181 -- ןתנ ,יקסוװָאּפיל
 346 ,110 -- יקסניּפיל
 365 ,246 ,195 ,110 --- ןַאילוי ,יקסניּפיל
 126 -- םהרבא ,קינּפיל
 388 -- ץישּפיל
 119 --- .א ,ץישּפיל
 159 --- ןימינב ,ץישּפיל
 151 --- דוד ,ץישּפיל
 87 ,86 -- לשרעה ,ץישּפיל
 120 -- לדוי ,ץישּפיל

 120 -- ריאמ ,ץישּפיל

 401 -- ןָאמיס ,ץישּפיל

 336 -- םולש-רעזייל ,ץישּפיל

 337 -- השמ, רעקיל

 329 -- .ּפ ,השמ:בייל

 366 -- שטיווָארעזיײל

 336 -- ןושרג ,שטיווװָארעזייל

 102 ,101 ,86 -- .ה ,שטיווָארעזיײל
 138 -- קירנעה ,שטיווָארעזייל
 336 --= לשרעה ,שטיוװָארעזיײל
 323 -- ןָאעל ,שטיוװָארעזייל
 335 ,334 -- סירָאמ ,שטיווָארעזיײל
 335 ,334 -- ּסיליפ ,שטיוװָארעזייל
 185 -- םולש ,שטיוװָארעזיײל
 286 -- ןעלעה ,רעכייל
 302 -- היעשי ,רעכייל
 368 ,367 -- (ןייטשלעזניא) ןָאעל
 7 -=- ַארָאנָאעל

 57 -- ןָאעל ,ךעבעל
 377 ,2316 -- רעדעל
 144 -- .ח ,ןַאמרעדעל
 ,127 ,132 ,99 ,86 ,57 -- השמ ,ןַאמרעדעל

8, 141, 143, 144, 249, 253, 263, 
6 2392 

 360 ,118 ,115 ,91 ,שו --- שיבייל ,רערהעל
 148 -- .י ,וועל
 170 ,166 .וװ -- החמש ,וועל
 305 -- קעשזד .,טנַאוװעל

 357 -- יוועל
 384 -- ללה:ףסוי ,יוועל
 12 ,11 -- רזעילא ןב בקעי .,יוועל
 42 ,26 -- קחצי .,יוועל
 90 ,77 --= תור ,שַאיװעל
 347 ,2346 -- טיוועל
 347 -- טיוועל
 78 --= דוד ,טיוועל
 365 -- ןיוועל
 118 -- דוד ,ןיוועל
 234 ,2232 -- וָאשזד ,ןיוועל
 117 -- דוד ,ףָאהנעװעל
 114 ,811 ,80 -- ףלָאװ ,ףָאהנעװעל
 115 ,85 -- היעשי ,ףָאהנעװעל
 79 -= השמ .,ףָאהנעוװעל
 286 -- עיליצ ,לאטנעוופעל
 ,399 --- ןייטשנעוועל
 92 ,79 --- קעלַא ,ןייטשנעוװעל
 286 -- יסָאג ,ןייטשנעוועל
 ,271 ,257 ,117 ,91 --- הירחפ ,ןייטשנעוועל

0, 2844, 285, 303 
 303 ,202 ,257 -- לאיחי ,ןייטשנעוועל
 98 ,94 -- בייל-השמ ,ןייטשנעוועל
 302 -- לואס ,ןייטשנעוועל
 154 -- עילע ,ןייטשנעוװעל
 229 ,226 -= סחנּפ ,ןייטשנעוועל
 391 ,266 ,2365 ,347 ,718 -- שטיוװָאקוועל
 358 -- .י ,שטיווװָאקוװעל
 65 -- בקעי ,שטיווָאקוװעל
 310 ,309 -- עזָאר ,שטיווָאקוװעל
 120 -- המלש ,שטיוװָאקוועל
 379 == םהרבא ,יקסנַאמעל
 182 -- יקצישטנעל
 336 -- האל-עטיא ,רענשטנעל



 215 "ףדיי רעװָאכָאטסנעשט} ךוב ןיא טנָאמרעד ןרעוװ סָאװ ןעמענ ןופ סקעדניא
 5602 אנאטאמיע עא עא עא אקעאנען עא אעשה ראק קיירא

 ,287 ,286 ,210 -- ילרַאשט ,רענשטנעל
3 2326, 333, 3234 

 ,288 ,287 ,286 ,211 -- ַאטעי ,רענשטנעל
9, 320, 326, 337, 400 

 225 -- אינער ,רענשטנעל
 348 ,2347 -- יולסעל
 210 ,208 ,207 ,306 -- רעסעל
 2326 ,311 -- .א ,רעסעל
 308 ,2307 ,206 -- בייל ,רעסעל
 337 -- ינעשזד ,רעססעל
 337 ,335 ,2322 -- סירָאמ ,רעססעל
 342 -- דוד ,שטיווָאקפעל
 303 -- לארשי ,שטיווָאקפעל
 296 -- יאול ,שטיווָאקפעל
 ,332 ,222 ,2320 ,203 --- בייל ,שטיווָאקפעל

4, 337 
 302 --- סירָאמ ,שטיווָאקפעל
 337 ,23236 ,286 -- ירעמ ,שטיווָאקפעל
 303 ,289 --- לאומש ,שטיווָאקפעל
 157 -- וררעל
 380 -- לאיחי ,רענרעל
 35 -- השמ ,רערעל
 39 -- לּפָאק ,רערעל
 208 -- יקצישעל

 ּמ

 אוו ,וש ,וװ ,עליה -- לאפר ,רעלהאמ
8 2200 222, 401, 402, 404 

 92 ,91 ,84 -- עלָאּפ ,רעוַאמ
 90 -- ץזַאמ
 161 ,159 -- (יקסנילוס) קעזוי ,לעזַאמ
 90 -- ףלָאװ ,קישטרָאיַאמ
 115 ,84 ,27 -- טנומגיז ,קישטרָאיַאמ
 הנח ,קישטרָאיַאמ
 146 -- .ר ,קישטרָאיַאמ
 355 -- .מ ,שטיװָארעיַאמ
 372 ,144 ,39 -- ריאמ
 45 -- זיר ,ריאמ
 36 -- עשזיק ,שזרַאלַאמ
 304 -- יקסרַאלַאמ
 370 ,369 ,368 -- םהרבא .,יקסרַאלַאמ

2 373 
 ,310 ,369 ,257 ,115 --- דוד ,יקסרַאלַאמ

1, 372, 3713 
 373 ,372 ,370 ,369 --- סעדָאה ,יקסרַאלַאמ

 368 -- קילעז ,יקסרַאלַאמ
 312 -- הנח .,יקסרַאלַאמ
 372 ,2369 -= לחר-היח ,יקסרַאלַאמ
 273 ,372 ,369 --- המלש-םייח ,יקסרַאלַאמ
 ,372 ,371 ,2370 ,369 --= לדוי ,יקסרַאלַאמ

23 
 372 ,369 -- עטעי ,יקסרַאלַאמ
 372 ,371 ,2369 --- האל .,יקסרַאלַאמ
 373 ,372 ,369 -- השמ ,יקסרַאלַאמ
 372 ,369 -- עזיור ,יקסרַאלַאמ
 380 -- קָאלמַאמ
 108 --- גיוודול ,קאלמַאמ
 298 -- זוָאר ,לעדנַאמ
 20 -- גרובסלעדנַאמ
 121 -- .מ ,גרעבסלעדנַאמ
 286 == הנח ,שטיוװעשונַאמ
 34 -- סענַאמ

 107 -- יקסװָאקנַאמ
 247 ,246 -- ןרהא ,סאמ
 120 -- היבוט ,סאמ
 254 --- םהרבא ,ץאמ
 94 ,4 --- יזאמאד ,קָאצַאמ
 265 -- רעױרקַאמ
 62 -- .ס ,רעױרקַאמ
 390 ,289 -- עשטוג ,סילָאגרַאמ
 2300 -- סעשָאגרַאמ
 255 -- .ר ,קאשטר =
 162 -- איראמ
 77 -- ילדאנ
 229 ,225 -= קצרַאמ
 218 ,184 ,108 ,42 -- שטיוװָאקרַאמ
 ןפ4 -- .ד ,שטיוװעקרַאמ
 ,ג35 ,224 ,223 ,322 -- ָאשזד ,שטיוװָאקרַאמ

237 
 237 ,335 -- ןעלעד ,שטיוװָאקרַאמ
 299 -- .ז שטייוָאקרַאמ
 184 ,101 -- טנומגיז ,שטיוװָאקרַאמ
 291 -- םיכַאָאי ,שטיוװַאקרַאמ

 334 -- טיטסיימ קי

 336 -- שרעה-םולש ,שטיוװָאקרַאמ
 120 -- המלש ,שטיוװָאקרַאמ
 68 ,28 ,26 -- ףלָאדַא ,דלעפסוקרַאמ
 ,32 ,28 ,27 ,26 -- קירנעה ,דלפעסוקרַאמ

3, 35, 38, 45, 49, 50, 55, 62, 66, 
,105 ,101 ,96 ,87 ,85 ,82 ,82 ,609 8 

150 ,109 ,108 ,7 
 108 ,107 ,106 ,69 --- ףעזוי ,דלעֿפסוקרַאמ
 108 -- ַאמע ,דלעפסוקרַאמ
 68 ,28 -- אניטסענרע ,דלעפסוקרַאמ
 347 -- ןוזקרַאמ
 118 -- סוקרַאמ
 275 -= טנומגיז ,יקסוועלעזדָאמ
 249 -- װַאלסינַאטס ,יקסוועלעזדָאמ
 157 -- ַאנינָאטנַא ,ַארוָאמ
 125 --- לדיי ,יקסלָאטָאמ
 329 --- .ש ,לטָאמ
 161 -- טנומגיז ,ץעילָאמ
 ,257 ,87 ,58 ,57 --- עשזדנַא ,שטיװָאנָאמ

5, 2396, 401 
 218 -- טײהנָאמ
 184 -- .י ,טײהנָאמ
 289 -- םהרבא ,גַאטנָאמ
 90 --- עשטוג ,גַאטנָאמ
 173 -- גיוודול ,גאטנָאמ
 144 -- .מ ,גאטנָאמ
 185 -- ןַאפעטס ,גאטנָאמ
 43 -- טרַאצַאמ
 225 --- (עקייבעלוק ,ןַאמרעה) לקָאמ
 78 -- רעיורקָאמ
 116 ,91 -- .ה ,רעױרקָאמ
 177 -= הנח ,ןרעטשנעגרָאמ
 202 -- סירָאמ ,זרָאמ
 40 -- ץירָאמ
 90 -- םהרבא ,יקסווערָאמ
 317 -- לאס .,יערָאמ
 347 ,227 ,199 ,63 -- שטיװָאקשָאמ
 177 -- היעשי ,שטיװָאקשָאמ
 286 -- .ר ,שטיװַָאקשַאמ
 50 -- יקסוװָאקשָאמ
 108 -- לעוימאס .,יקסוװָאקשָאמ

 41 ,24 -- רעב"םהרבא ,ןישזומ

 ,225 ,224 -- (גרעברעבליז) ?קעטיומ;
6 232 

 23 -- ווָאנַאכומ
 84 -- יקסווָאקיילומ
 177 -= הימחנ ,שטיוװָאנומ
 303 ,302 -- המלש ,שטיווָאנומ
 157 --= ינילָאסומ
 366 ,91 -- ַאקסנישומ
 392 --- טגומגיז ,טַאקשומ
 162 ,159 -- אכאימ
 395 -- רעלדימ
 298 -- לעשטימ
 334 ,332 ,330 -- בקעי ,לששטימ
 ,268 ,144 ,13 -- שינייב ,שטיוװעלַאכימ

292 
 88 -- ןַאזלעכימ
 57 -= לבייל ,ןייטשדלימ
 390 -- ןַאמלימ
 315 ,314 -- (יקסרַאלַאמ) דוד ,רעלימ
 373 -= םייח ,רעלימ
 101 -- .מ ,ןייטשלימ
 257 -- בקעי-ה:עשי ,ווָאקנימ
 102 -- אקסימ
 318 ,205 --- יזיא ,יקסימ
 305 ,304 -- בייא ,יקסימ
 303 -- עבַא ,שטיווָאקטנעימ

 383 -- בקעי:היעשי .,שטיוועיקטנעימ

4, 385, 397 | 

 218 ,48 -- ץעימ
 3 -- שטיוועקצימ
 90 -- ענייש ,םירימ
 88 -- תרפא עלערימ
 16 -- דרַאנרעב ,לזיימ
 104 -- ריאמ ,לזיימ
 104 -- השמ ,לזיימ
 359 -- ןמלז ,רענזיימ
 50 -- סילטיימ
 177 -- לדנעמ ,סילטיימ
 39 -- עטיימ
 168 -- שטיוועקטיימ
 :82 -- שריה:קחצי ,ךיליימ
 31 ,29 ,22 -- השמ ,ןָאמיימ
 165 -- שטיווָארעײמ
 336 -= לקנאי ,שטיוװָארעיײמ
 337 ,336 -- יקעב ,סרעיימ
 337 --- זוָאר ,סרעיימ
 3237 ,324 ,2332 -- השמ ,סרעיימ
 2352 -- ץטיווָאריײמ
 185 --- וָאנידָאלמ
 172 -- ךלמ
 153 -- סילַאדעמ
 242 -- ןועמש ,ווָאדעװדעמ
 81 -- וועידעוודעמ
 404 ,2313 ,159 ,וװ -- אניג ,םעדעמ
 ,120 ,120 ,70 ,58 -- רימידַאלװ ,םעדעמ

8, 391 
 128 -- ןַאמלעמ
 88 -- קינלעמ
 6 == ףרָאדנעלעמ
 168 -- ַאנעמָאּפלעמ
 285 --- לַאװַאק לדנעמ
 389 -- גרעבסלעדנעמ
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 81 ,33 -- ןָאסלעדנעמ
 303 -- בקעי ,ןָאסלעדנעמ
 395 ,2394 -- .ש ,ןָאסלעדנעמ
 97 == .ג ,גרעבסלעדנעמ
 81 ,76 ,42 -- םירפס:רכומ עלעדנעמ
 90 -- .ד ,שטוועלעדנעמ
 155 --- יקסנישזנעמ
 284 -- עבַא ,ווָאקטנעמ
 272 -- ףָאקנעמ
 314 -- לטיג ,ףָאקנעמ
 314 -- בקעי:היעשי ,ףָאקנעמ
 40 -- קאייּפ ,רענצעמ
 2354 ,352 --- (.מ ,ןַאמצייוו) שטיוװָארעמ
 353 -- ּפיליפ ,שטיווָארעמ
 וע --- ַאדיא ,ןַאשזרעמ
 65 = גנירעמ
 35 -- החמש ,רעסיגנשעמ
 185 -- השנמ ,תוילגרמ
 43 -- רעקעב ,יכדרמ
 281 -- רעיימ ,יכדרמ
 42 == עליכדרמ
 43 ,26 -- סעקזיא ,םירמ
 371 -- יכדרמ-השמ
 18 ,17 -- וניבר השמ
 375 -- יתבש השמ

 ב

 184 -- השמ .,רידַאנ
 164 -- דערפלַא ,טעדַאנ
 50 --- ןָאזנַאטַאנ
 332 --- .א ,לאגיטכַאנ
 336 -- רָאד ,לאגיטכַאנ
 ,3233 ,3232 ,203 ,275 -- יליוו ,לאגיטכַאנ

4, 337 
 181 -- רעב:ףסוי ,לַאגיטכַאנ
 ,174 ,172 ,171 -- השמ .,שטיװָאנַאסָאנ

16 
 227 -- קעסָאנ
 63 -- עטראּפאנ
 10 -- ןָאעלָאּפַאנ
 298 -- ןַאמפאנ
 366 ,365 ,174 -- קַאװָאנ
 285 ,283 --- וָאשזד ,קאווָאנ
 103 -- .ס ,קַאװָאנ
 50 --- יקסניווָאנ
 26 --- .י ,יקסניוװוָאנ
 41 ,26 -- גרעבמָאנ
 109 ,92 ,84 -- .ד .ה ,גרעבמָאנ
 2386 --- ַאילַאטַאנ ,דלעפיונ
 127 -- ווַאלסינַאטס ,דלעפיונ
 164 -- קעלָא ,סונ
 40 --- םוחנ

 א| -- סלקנַאי-םוחנ
 89 --- המחנ
 359 ,116 ,81 -- לאומש ,רעגינ
 99 -= עירַא ,קרַאמוינ
 392 --- יקסווָארעימינ
 160 -- שורבָאב ,םיובנסינ
 120 -- ןרהא .,ַאלעיזדעינ
 368 -- | ײלָאקינ
 44 ,41 -- וו ײלָאקינ
 77 -- גרעבנערינ

 284 -- .ֹא ,גרעבנערינ
 303 -- יבייא ,גרעבנערינ
 288 ,286 --- ַאנַא ,גרעבנערינ
 3023 -- סוילושזד ,גרעבנערינ
 185 -- אינעה ,גרעבנערינ
 347 ,61 -- ךענעה ,גרעבנערינ
 303 -- םַאיליוװ ,גרעבנערינ
 ,119 ,112 ,77 ,14 -- עשוהי ,גרעבנערינ

0 122, 154, 261, 263, 268, 388 
 288 ,286 -- סנעראלפ ,גרעבנערינ
 295 ,294 -- אדירפ גרעביינ
 318 -- םָאיליװ ,לאגיטיינ
 327 -- עראד; לעגיטיינ
 181 -- ןַאמיינ
 29 -- השמ ר"ב ףסוי ,ץנימיינ
 22 -- װַאלסינָארב ,,דלעפיינ
 ,20 ,19 ,18 ,17 -- ףסויילאינד דלעפיינ

2 23, 29, 30 
 386 --- ַאדנַאװ ,דלעפיינ

 ,113 ,109 ,38 ,27 -- יצירוַאמ דלעפיינ

6, 117, 177, 384, 386, 387 
 386 --- ַארַאלק דלעפיינ
 337 --- ןָאסלענ
 207 ,103 --- לאומש ,יקסווָארימענ
 296 -- .ל ,ןיטסענ
 336 -- בקעי-ןתנ

 368 ,2367 -- עלאס
 90 -- גרעבמאס
 229 ,227 -= שטיװָאנָאסמַאס
 391 ,100 ,99 -- קחצי ,שטיוװָאנָאסמַאס

 337 ,335 ,334 -- ןמלק ,שטיוװָאנָאסמַאס

 90 -- השמ ,רעלדנַאס
 89 -- .י ,קאס
 39 -- עבַא ,רעװרַאס
 107 ,75 -- אנראס
 91 ,84 ,57 --- לָאבָאס
 303 -- רודגיבא ,לָאבָאס
 ,285 ,284 ,282 ,280 -- םַאיליװ ,לָאבָאס

6, 287 
 286 ,280 --- ייר ,לָאבָאס

 401 -- יער .לָאבָאס
 185 -- .ב ,ָאקיָאס
 184 -- .י ,אקיָאס
 304 -- סיאול ,ןָאמָאלָאס
 304 -- האל ,ןָאמָאלָאס
 305 ,204 -- סירָאמ ,ןָאמָאלָאס
 227 --- יקסָאס
 346 --- יקסוװָאסָאס
 244 -- טראּפָאס
 312 -- ןעלעה ,וװָארָאבס
 38 ,236 -- עלמהרבא ,עדרעבוס

 153 -- קינעקוס
 104 -- בייל ,אקיוס
 327 --- ווָאלטַאיוװס
 394 --- יקצָאלסיװס
 164 -- לָארַאק ,יקסוועשטרעיווס
 334 ,322 -- סירָאמ ,וװָאלטעװס

 182 -- יקסווַאטס
 ,334 ,222 ,220 --- לאכימ-השמ .,יקסוװַאטס

235 

 3232 -- םעס .,יקסווַאטס

 395 -- קישטנַאטס
 155 -- ףעזוי ,שינַאטס
 3235 ,3232 -- לדוי ,יקספַאטס
 327 --- וָאשזד ,רַאטס
 2352 ,351 -- .ה ,רראטס
 388 ,277 -- עדניה ,יקסוועשַאטס
 384 -- ןמלז ,יקסוועשַאטס
 120 --- ןַאירַאמ ,יקסוועשַאטס
 78 -- .ל ,אקצעיבָאטס
 2381 -- רעב-עשטיא ,עלעדָאטס
 91 -- רעטלַא ,עלעדָאטס
 324 -- וָאשוד ,ןוָאטס
 327 -- ידייס ,ןוָאטס
 3235 -- .פ .,ןוָאטס
 148 -- לארשי ,יקסרַאלָאטס
 128 -- עשזדראי ,רעצינּפָאטס
 144 ,141 ,128 ,57 -- קחצי ,רעצינּפָאטס
 49 --- יקצינּפָאטס
 36 ,א| -- היעש ,עּפָאטס
 257 -- לדנוז ,םוזָארָאטס
 310 ,2023 --- .מ ,םוזָארָאטס
 281 -- ןפעיטס
 3236 -- לעַארזיא ,יקציטס
 181 -- גורטס
 90 -- שטַאגורטס
 174 -- עקדנאב .,יקסנישזנעטס
 63 -- .פ .א ,יקצידיס
 352 -- רעווליס
 ,90 ,43 ,42 ,26 ,שו -- רעב-בקעי ,רעווליס

,293 ,219 ,216 ,210 ,269 ,202 ,17 

,319 ,303 ,302 ,297 ,296 ,295 4 

,402 ,400 ,399 ,379 ,327 ,320 ,5 

1203 

 303 -- רזעילא-היעשי ,רעווליס
 294 -- ןַאמרעווליס
 289 --- םעס ,ןייטשרעווליס
 ,133 ,117 ,116 ,או --- ןרהא ,יקסווָאלַאגניס

0, 377, 379, 391 
 115 -- םוחנ ,יקסווָאלַאגניס
 286 -- ערעס ,רעגניס
 351 --- .ב ,סוטַאניסניס
 332 ,320 --- ןמלז ,טעניס
 6 ,4 -- שטיוועקנעיס
 115 -- .נ ,ןיקריס
 294 -- רודייס
 358 -- .א ,קאיבאלס
 232 -- יקצינמָאלס
 177 -- אגרש .,יקצינמָאלס
 39 -- קעלָאמס
 299 -- .ב ,רַאילָאמס
 141 -- רעביל ,לַאגעס
 84 -- .ז ,שטיווָאלַאגעס
 90 --- ַארַאלק ,שטיווָאלַאגעס
 159 -- קעוועס
 88 -- םעס
 262 -- סלעומעס
 288 ,286 -- ַאנַא ,סלעומעס
 ,270 ,257 ,שו -- בקעי-םהרבא ,רעזנעס

,321 ,320 ,319 ,313 ,218 ,212 ,1 
,334 ,333 ,332 ,327 ,326 ,325 ,3 

403 ,402 1 
 337 ,303 -- בייא ,רעזנעס
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 ,336 ,323 ,288 ,281 -- ערעס ,רעזנעס
7, 401 

 380 -- רָאינעס
 61 -- .ה ,רָאינעס
 49 -- שזראצרעס
 258 -- עלעה ,שזַאצרעה
 3023 -- סוילושזד ,שזרַאצרעס
 42 --= .מ ,רָאטקעּפס
 286 -- .ל .קענָארוװָאקס
 286 -- ַאקעבער ,קענָארוװָאקס
 302 -- לאפר ,קענָארוװָאקס
 155 -- יקסנישזקס
 179 ,178 ,177 -- יקסווָאקדַאלקס

 ע

 302 -- לדוי ,ןַאמרעבע
 59 -- סילעדע
 83 -- טסילעדע
 252 -- .נ ,טסילעדע
 185 --- סחנּפ ,טסילעדע
 253 -- .מ .,ןַאמלעדע
 108 -- רעגניטע
 159 -- םיובלע
 61 -- השמ ,רעטסטלע
 342 -- ָאעל ,גרעבנעלע
 342 -- לרַאק ,גרעבנעלע
 161 -- םייח ,ןָאקלע
 42 --- ַאלָאז לימע
 177 -= לאומש ,רעדנעלגנע
 366 -- הדוהי ,לעגנע
 130 -- לאומש ,לזנע
 263 -- .מ ,סילעטנע
 182 -- ךיירטסע
 49 -- םױבלעּפע
 97 -- .א ,םיובלעּפע
 173 -- יכדרמ .,םיובלעּפע

 365 ,182 ,59 -- ןײטשּפע

 334 ,333 ,332 -- יזיא ,ןײטשּפע

 125 -- רעטלַא ,ןײטשּפע
 303 ,102 --- .ב ,ןײטשּפע
 102 -- .ג ,ןײטשּפע
 337 ,336 -- יטָארָאד ,ןײטשּפע
 366 -- לסָאי-דוד ,ןײטשּפע
 ,333 ,315 ,2314 ,212 -- לשרעה ,ןײטשּפע

384 ,4 
 ,212 ,211 ,257 ,99 -= טנומגיז ,ןייטשּפע

201 , 

 92 -- .ח ,ןײטשּפע

 184 -- .מ ,ןײטשּפע

 120 -- ןמחנ ,ײטשּפט
 342 -- םעס ,ןײטשּפע
 79 --- ןייטשקע
 202 --- םייח ,ןייטשקצ
 82 ,80 --- ריאמ-עשטיא ,ךילרע
 297 -- לרעב ,ךילרע
 ,392 ,391 ,42 ,41 -- קירנעה ,ךילרע

5, 396 
 243 ,241 -- עלעשרעה ,ךילרע
 182 -- רענרע

 ּפ

 361 -- יקסוועראדאּפ
 310 ,309 -- ילריוש ,לואּפ

 5 -- לעװַאּפ

 242 --- לקסַאכ ,יקסווָאנַאזָאּפ
 ,389 ,216 ,253 ,252 ,121 -- בקעי .טַאּפ

2, 399 
 2397 -- הקבר .טַאּפ
 100 --- םַאדַא ,יקסווָאקרעשטאּפ
 63 -- .א ,סעיאּפ
 2313 -- יקסנאּפ
 4} -- לטָאנ ,יקסווָאקנַאּפ
 357 -- יקסוואלוקנאּפ
 20 -- שטיוװעקסַאּפ
 4 ,3 -- ןַאי ,יקסווַאלּפָאּפ
 177 -- לשרעה ,יקסוװָאנַאצאּפ
 185 --- קחצי:םייח ,יקסווָאנאצאּפ
 169 --- יקסוװָאקרָאיצאּפ
 123 ,122 ,99 ,41 -- השמ ,עצַאּפ
 2385 -- ףלָאװ ,אלוקאּפ
 ,384 ,91 ,88 ,84 ,81 -- עטעי ,אלוקאּפ

285 
 120 -- דוד ,רעזירַאּפ
 : 247 -- יקסמָאדָאּפ
 233 -- יקסנַאנזָאּפ
 88 -- יקסנישאטָאּפ
 246 -- שטיװעשאטָאּפ
 231 ,184 -- .ד .י ,שטיװעשַאטָאּפ
 81 -- .א ,רעקָאנטָאּפ
 7 = ץילָאּפ
 9 -- טסוגיוא ,ווַאלסינַאטס ,יקסווָאטַאינָאּפ
 177 -- דוד ,ץעינַאלסָאּפ
 310 -- .א ,רעּפָאּפ
 88 --- ַאלָאּפ ,יַאנטרָאּפ
 וש -- .ר רענזוּפ
 104 -- ןַאמּפיל ,שטַאקוּפ
 42 -- קינרויּפ
 286 -- יסָאג ,ןַאמטיּפ
 63 -- .ח ,לטטיּפ
 157 -- יקסדוסליּפ
 121 ,116 -- .ל ,סעניּפ
 2235 ,50 --- סוקניּפ
 285 ,283 --- בייא ,סוקניּפ
 2335 -- לארשי ,סוקניּפ
 351 ,224 ,222 -- השמ ,סוקניּפ
 282 ,281 ,280 -- קערטעיּפ
 2315 ,214 --- עבָאט ,שּפעיּפ
 246 ,245 -- קיּפ
 25 -- עקשטנאייפ
 1723 -- לדנעמ-לאומש ,קאסייּפ
 181 -- םהרבא ,רענוואלּפ
 98 ,96 --- לארשי ,רעקצָאלּפ
 181 -- סָאטולּפ
 241 -- עישטנעלעה ,שטַאווילּפ
 122 ,79 -- קעטָאמ ,שטַאװילּפ
 186 ,99 -- קחצי ,ןַאזחסּפ
 120 -- ערוילטעּפ
 157 -- ןעטעּפ
 337 -- םעס ,עטלעּפ
 335 ,334 ,320 --- לדנעמ ,עטלעּפ
 324 ,2233 -- ינעב ,ץטלעּפ
 332 -- שיבייל ,ץסלעּפ
 184 -- דוד ,ץלעּפ
 ,182 ,180 ,178 ,177 -- לסָאי ,קארדנעּפ
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 229 ,224 -- ךעינעה ,קַאסעּפ

 315 ,314 ,213 -- סקעמ ,רעּפעּפ
 314 -- ןָאטלעש ,רעּפעּפ
 116 ,4 -- סקילעפ ,לרעּפ
 31 -- יבצ ,ַאלרעּפ
 185 -- לדנעמ ,לירבלרעּפ
 וע --- .פ ,לעדארּפ
 91 -- ,רעווארּפ
 -- .מ ,טרָאּפַארּפ
 173 -- שטיװעקשַארּפ

 306 -- יקסלָאװָארּפ
 227 ,224 -- .ה ,רעזָארּפ
 138 -- לשרעה .,רעזָארּפ
 173 -- יקסוװָאמשזָארּפ
 347 -- רוטַאנעּפָארּפ
 112 -- יקצישורּפ
 108 -- סירָאמ ,יקצישורּפ
 379 -= װַאלסינַאטס ,יקצישורּפ
 84 -- לטָאמ ,ץנירּפ
 347 -- סײרּפ
 181 -- ןַאמלערּפ
 177 --- הילדג ,ןַאמלערּפ
 147 -= .א ,יקטנערּפ
 134 -- .ג ,יקטנערּפ
 232 -= ןושרג ,יקטנערּפ
 154 ,81 ,80 -- ץרּפ
 ,91 ,89 ,86 ,83 ,82 ,15 --- ןרהא ,ץרּפ

2 110, 134, 136, 1238, 140, 141, 

3 }154, 184, 185, 266, 227, 211, 

 392 ,ג85 6
 ,84 ,83 ,716 ,70 ,27 ,26 .א -- .ל .י ,ץרּפ

5, 91, 94, 95, 124, 141 

 185 --- יקסרָאבדעשּפ

 103 -- .ל ,יקסווָארעשּפ

 פ

 289 -- דוד ,טכואפ
 20 -- יקסרעזאפ
 227 ,226 -- קלאפ
 358 -- יקסווָאקנַאפ
 177 ,173 -- .מ ,רָאטקַאּפ

 327 ,310 -- דורטרעג ,סקאפ
 337 == הדוהי-םייח ,סקאפ

 181 -- רעלאק .,גרעבראפ
 338 -- לשעה ,ןייטשברַאפ
 392 ,144 -- לעגָאפ
 190 -- .ר ,לעגָאפ
 60 -- םיובלעגָאפ
 88 -- טסענלעגָאפ
 336 -= ןרהא ,שטנָאפ
 316 -- ןָאדרָאפ
 130 -- דוד ,רעלדנעהרעטופ
 7 == רעמאקטופ
 60 -- טסיופ
 108 -- .ה ,טסיופ
 286 -- .ס ,טסיופ
 120 -- ץרּפ ,שטיווָאטנופ
 390 ,86 ,70 -- רתסא ,סקופ
 224 -- ימייה ,סקופ
 2386 -- סעטַאמ ,סקופ
 329 --- יקסווָאלדיפ
 16 --- גיוודול ,ןָאזּפיליפ
 303 -- דוד ,רעלקניפ
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 364 ,172 -- ןייטשלקניפ

 173 -- ךענעה-םהרבא ,ןייטשלקניפ
 120 ,119 ,117 ,/2 -- קעשזוי ,ןייטשלקניפ
 357 -- דלעפנעטסריפ
 63 -- בקעי ,שיפ
 216 -- לשיפ
 ,222 ,211 ,195 -- לדנעמ ,שטיוועלשיפ

4, 229, 248 
 182 -- ןַאמשיפ
 366 -- ןַאמשיפ
 2342 -- ירעה ,ןַאמשיפ
 389 -- רָאטקיװ ,ןַאמשיפ
 116 -- הימח ,ןַאמשיפ
 50 -- לעשיפ
 305 -- שזדָאשזד ,רעשיפ
 152 -- קעלָאב ,שטיווָאלגיײפ
 389 -- ןָאעל ,םיובנגייפ
 50 -- עגייפ
 ,261 ,134 ,122 ,112 ,75 -- ףלָאװ ,עגייפ
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 103 ,102 -- .י ,עגייפ
 220 -- לקנַאי ,עגייפ
 48 -- שטיוװָאלעגיײיפ
 184 ,21 -- טַאלבנעגייפ
 389 ,71 -- עינערעט ,טַאלבנעגייפ
 16 -- קחצי ,טַאלבנעגייפ
 224 -- קעמָאר ,טַאלבנעגייפ
 376 ,2315 ,374 -- רודגיבא ,לווייפ
 178 -- שטיווָאלווייפ
 347 -= לאומש-םירפא ,שטיווָאלווייפ
 ,62 ,53 ,וװ -- עלעשרעה ,שטיווָאלווייפ

1 911, 94, 95, 96, 97 
 57 -- לווייפ ,לשטייפ
 311 -- .מ ,ןייפ
 247 -- ןַאמנייפ
 229 --- רענייפ
 248 ,224 ,222 ,195 -- .י ,רענייפ
 401 ,223 ,218 ,292 ,290 -- .מ ,רענייפ
 202 ,280 ,270 -- ריאמ ,רענייפ
 102 -- .צ ,רענייפ
 101 -- השמ ,דניקנייפ
 117 -- דוד ,דניקנייפ
 ,115 ,110 ,91 ,81 ,וװ -- ריאמ ,ךיירנייפ

8, 2346, 349, 386 
 ווו --- .ס ,ךיירנייפ
 88 --- ַאלעפ ָאריב-ךיירנייפ
 349 ,24/ -- הקבר ,ךיירנייפ
 53 -- .ש ,ךיירנייפ
 185 --- רעייפ
 35 ---גָאטרעיײפ
 2346 ,2323 -- לדג ,גָאטרעיײפ
 ,232 ,2320 ,202 --- שרעה-הדוהי ,גָאטרעייפ

233 
 312 ,210 --- .פ ,גָאטרעיײפ
 121 ,72 ,70 -- לזייר ,גָאטרעיײפ
 : 329 ,2312 -- ןַאמרעייפ
 173 -- ןרהא ,ןַאמרעייפ
 185 --- םייח ,ןַאמרעיײפ
 327 -- עדירפ ,ןָאטסרעייפ
 382 ,269 ,ןייטשרעייפ
 ,279 ,274 ,272 ,270 --- ירעה ,ןייטשרעייפ

0, 3023, 320, 322, 3232, 332, 400 
 303 --- לשרעה ,ןייטשרעייפ

 286 -- הנח ,ןייטשרעייפ

 401 ,287 ,286 -- ינעפ ,ןייטשרעייפ
 336 --- אדירפ ,ןייטשרעייפ
 , 289 --- ןבואר ,ןייטשרעייפ
 : 379 -=- לירָא ,רעשאלפ
 342 -- .ד ,רעדעפ
 304 -- ןַאמרעדעפ
 ,28/ ,214 ,239 ,24 -- דוד ,ןַאמרעדעּפ

8, 389 
 2386 ,2376 ,374 --- עדניה ,ןַאמרעדעּפ
 ,377 ,376 ,2314 ,61 -- ןמלז ,ןַאמרעדעפ

3, 23844, 385, 2386, /28, 2388, 390 
 394 ,392 -- עלהרש-היח ,ןַאמרעדעפ
 382 ,274 -- היעשי ,ןַאמרעדעּפ
 374 -- לדיירפ ,ןַאמרעדעּפ
 ,92 -- (רעטלא ,לריצ) ַאשעצ ,ןַאמרעדעּפ

9, 3715, 377, 2386, 288, 390, 394 
 310 -- .ר ןַאמרעדעפ
 : 315 --- עלעזייר ,ןַאמרעדעפ
 ,שו ,וש ,ווו ,עליה -- לאפר ,ןַאמרעדעפ

6 57, 60, 61, 70, 73, 74, 80, 81, 
2 846, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 
0, 109, 112, 114, 118, 119, 120, 
1, 122, 1223, 134, 126, 129, 140, 
4, 154, 155, 174, 115, 227, 257, 
1 264, 270, 271, 272, 213, 215, 
6 219, 292, 2307, 208, 311, 313, 
8, 2320, 323, 2324, 325, 326, 327, 
 ,377 ,315 ,374 ,2354 ,352ג ,3322 4
 402 ,401 ,400 ,ג99 ,0

 388 -- םולש ןַאמרעדעפ
 120 -- ךענעה ,ןַאמדלעפ
 199 --- .ח ,ןַאמדלעפ
 199 -- וקניבור ,ןַאמדלעפ
 159 --- עלהמלש ,ןַאמדלעפ
 67 -- ןייטשדלעפ
 53 -- .מ ,ןייטשנעזלעפ
 29 -- ןועמש ,ןיטלעפ
 227 --= יולברעטסנעפ
 118 -- רעפעפ
 310 -- .א ,רעפעפ
 177 ,144 ,142 ,57 -- ךענעה ,רעפעפ
 345 -- בקעי ,רעפעפ
 7 == דנַאנידרעפ
 48 -- רעגעלרעפ
 358 --- .א ,רעגעלרעפ

 120 -- םהרבא ,רעגנערעפ
 102 -- סנערעפ
 120 -- השמ ,טשרעפ
 71 -- לדַארפ
 327 ,326 ,210 --- .מ ,יקסלעדַארפ
 39 -- קנארפ
 2375 -- ריאמ-עשטיא ,קנַארפ
 84 -- םעניורג ,קנַארפ
 247 -- סנַאה ,קנַארפ
 375 -- ףסוי ,קנארפ
 9 -- בקעי ,קנַארפ

,338 ,186 ,185 ,184 ,122 ,109 3 
315 ,4 

 אן -- ַאקנַארפ

 ,163 ,158 ,157 -- ָאקסיצנַארפ ,ָאקנַארפ
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 238 ,231 ,236 -- צעקנַארפ
 365 -- גרעבנעקנַארפ
 94 -- המלש ,רעטרופקנַארפ
 181 -- גורפ
 320 -- שיגורפ
 289 --- ןָאעל ,רעדנעלדירפ
 346 ,48 -- ןַאמדירפ
 ,1232 ,120 ,62 ,57 -- םהרבא ,ןַאמדירפ

4, 269, 280, 298, 303 
 35 -- ןתנ-םהרבא ,ןַאמדירפ
 302 ,280 -- דוד ,ןַאמדירפ
 286 -- ןעלעה ,ןַאמדירפ
 390 ,73 --= עינַאמ ,ןַאמדירפ
 288 ,286 -- הכלמ ,ןַאמדירפ
 90 ,45 ,36 ,34 --- לקנַאי-םוחנ ,ןַאמדירפ
 335 ,320 ,318 -- .א .ס ,ןַאמדירפ
 1230 --- לגייפ ,ןַאמדירפ
 390 ,73 --- ַאלָאּפ ,ןַאמדירפ
 128 -- ןמלז ,ךירדירפ
 83 --- ַאשָאעל ,ןגרָאמירפ
 342 -- .פ ,שירפ
 178 ,121 -- ןַאמשירפ
 271 -- .י ,דיירפ
 347 -- גאטיירפ
 146 ,שו --- .ג ,גָאטיײרפ
 402 ,348 ,34/ ,345 -- לדָאג ,גָאטיײרפ
 298 ,295 ,294 ,293 --- ךיליירפ
 347 -- ךעליירפ
 302 -- בייא ,ךעליירפ
 302 --- יפָאס ,ךעליירפ
 302 -- םעס .,ךעליירפ
 293 -- ןַאמיירפ
 31 -- קיציא ,ןַאמיירפ
 289 -- ירעה ,ןַאמיירפ
 ,144 ,143 ,121 ,63 -- לשרעה ,ןַאמיירפ

5, 224, 229, 202, 303 
 302 -- האל ,ןַאמיירפ
 173 --- לאומש ,ןַאמיירפ
 34 -- קרַאמיירפ
 107 --= רָאדיזיא ,דיירפ

 326 ,280 ,210 -- רעיומרעיירפ
 63 -- .ה ,רעיומרעיירפ
 352 -- .י ,רעיומרעיירפ
 120 --- הדוהי ,רעיומרעיירפ
 401 -- .ר ,רעיומרעיירפ
 326 ,281 -- עליער ,רעיומרעיירפ
 299 ,69 -- לעקנערפ
 25 == .מ ,לעקנערפ

 צ

 29 --- ןַאמּפיל ,ץנַאצ
 3023 ,202 -- עשוהי ,רעקוצ
 ,390 ,73 -- (ןאמרעדעפ) הקבר ,רעקוצ

1, 394, 2398 
 88 -- אניגער ,רעקוצ
 308 ,2307 ,306 -- םעס ,ןריווצ
 148 -- השמ .,יקסווָאנירטיצ
 88 -- טסילַאבמיצ
 358 ,27 --- ּפָאנקרעבמיצ
 57 --- ףּפָאנקרעבמיצ
 176 -- לשנַא ,ןַאמרעמיצ
 19 -- דרַאנרעב ,ןַאמרעמיצ
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 226 -- דוד ,ןַאמרעמיצ
 336 = ףלָאװ ,ןַאמרעמיצ
 334 -- יאול ,ןַאמרעמיצ
 96 ,62 -- קעטול ,ןַאמרעמיצ
 44 -- סוקרַאמ ,ןַאמרעמיצ
 ,335 ,2324 ,2322 ,203 -- ןסינ ,ןַאמרעמיצ

7, 400 
 285 ,284 ,280 ,2170 -- ןטיינ ,ןַאמרעמיצ
 272 --- סוטַאניצניצ
 144 -- .ב ,סוטַאניצניצ
 144 ,128 -- עסיז ,סוטַאניצניצ
 57 == רעסיז ,סוטַאניצניצ
 84 -- ללה ,ןילטייצ
 43 -- לאלצ
 42 -- עװָאלצ
 227 -- יקסנעמעלעצ
 35 -- יקסנישעצ
 ,95 ,94 ,57 ,שו ,וװ -- השמ ,יקסנישעצ

6 1141, 144, 145, 153, 257, 258, 
8, 23023, 204, 206, 208, 318, 320, 
2, 323, 397, 399, 400, 402 

 90 -- הכרב ,הריפצ

 ק

 103 -- .ד ,ןַאגַאק
 89 -- שידַאק
 2235 -- .וװ .י ,רענדַאק
 118 -- ןהאק
 185 -- דוד ,ןהאק
 98 ,97 ,81 -- רַאזַאל ,ןהאק
 104 -- עלעבייל ,ןהאק
 180 -- םהרבא ,ןאוואק
 379 -= םהרבא .,עוואק
 385 -- .ל .ש ,עוואק
 7 -= ןַאי ,רימיזַאק
 302 ,295 ,294 --- רתסא .,יקסנימשזַאק
 ,298 ,297 ,293 -- סקַאמ ,יקסנימשזַאק

202 
 154 ,141 -- ףעזװי ,קאשטרעימשזַאק

 298 -- .ל ,לעטאק
 38 -- יקצילָאטַאק
 130 -- םהרבא .גלשטאגכ

 3 -- יקסװָאכַאק
 154 -- אקשָאעל ,ןַאמכאק

 390 ,72 --- עשַאמ ,סובאלאק

 147 -- םולש ,גרעבלַאק
 41 -- יקסנילַאק
 177 -= קחצי ,רעשילַאק

 63 -- .ח ,ָאקלַאק
 347 -- עקלַאק
 346 -- ךענעה ,עקלאק
 346 -- עשוהי ,עקלַאק
 וע -- .פ ,עקלַאק
 2385 ,242 ,340 -- עיניּפ ,עקלַאק
 ,119 ,118 ,94 ,91 ,611 --- החמש ,עקלַאק

8, 265, 2023, 246 
 181 -- רענָאימַאק
 185 ,90 --- ַאדיא ,ַאקסנימַאק
 88 -- .ר .א ,ַאקסנימַאק
 345 -- יקסנימַאק
 144 ,86 ,57 --- ןרהא ,יקסנימַאק
 144 ,86 ,5/ =- שיבייל ,יקסנימַאק

 177 -- ןמלק:ריאמ .,יקסנימַאק
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 45 -- ץעיניּפ ,יקטנינַאק
 302 -- קעלַאפ ,יקסנימַאק
 2352 ,351 -- .ש ,יקסוװָאקנימַאק
 90 -- ףסוי ,ןעימַאק
 155 -- יקסדארבנעימַאק
 358 -- ןראגלעמאק
 177 == לארשי ,רעהלעמַאק
 80 -- .מ ,יקסווָאנַאק
 172 -- עשטיא ,רָאטנַאק
 225 ,224 -- .י ,רָאטנַאק
 390 ,99 --- ץזָאר ,ןייטשנטכיל-רָאטנַאק
 34 -- רעטנַאק

 57 -= ןַאמענַאק
 154 ,153 -- המלש ,ןַאמענַאק
 342 -- .ה ,ױהַאק
 92 -- ץלָאּפ ,ןײטשנעטסַאק
 394 --- אלָאּפ ,ןײטשרעטסַאק
 152 -- קַאשּפסַאק
 290 -- .א ,ּפאק
 290 -- .מ ,ּפאק
 314 -- ַאלקעצ ,שַאלוּפאק
 102 -- .א ,ןַאלּפַאק
 355 --- .ג ,ןַאלּפַאק
 396 ,392 ,115 -- ץַאק
 125 -- דוד ,ץַאק

 36 -- ףלָאװ ,ץַאק
 62 -- .ל ,ץַאק
 159 --- סַאיטַאמ ,ץַאק
 62 -- השמ ,ץַאק
 233 -- לעומַאס ,ץַאק
 62 == לאומש ,ץַאק
 91 ,81 -- קחצי ,ןָאסלענעצַאק
 2347 -- זוטרַאק
 7 == לרַאק
 141 -- סקרַאמ לרַאק
 347 ,345 ,107 -- ּפרַאק
 246 -- יקסנישאק
 130 -- בקעי .,טוגָאק
 130 -- בקעי ,ןוגָאק
 347 -- ןהָאק
 106 -- וװַאטסוג ,ןהָאק
 332 ,3230 -- ןַאמרעה ,ןהָאק
 109 ,108 --- װַאלצַאװ ,ןהָאק
 3023 -- םייח ,ןהָאק
 184 -- .י ,ןהָאק
 108 -- גיוודול ,ןהָאק
 108 -- ַארַאלק ,ןהָאק
 88 -- השמ ,ןהָאק
 ,175 ,110 ,108 ,106 -- ןַאפעטס ,ןהָאק

4 364, 365 

 202 --- יאול ,ןעהָאק
 284 -- .ר ,ןעהָאק
 282 -- םולש ,ןעהָאק
 184 --- .מ ,קַאזָאק
 180 --- יקסווָאלזָאק
 עליה --- עטָאנ ,יקסווָאלזָאק
 152 --- יקסוװערַאשזָאק
 180 -- םוחנ ,טָאק
 177 == יקסניברַאטָאק

 146 -- שזרַאלטָאק
 32 -- רעטָאק
 161 --- ינָאטנַא ,קענַאכָאק
 57 =- קחצי ,ןָאטלָאק

 185 --- ןילָאק
 313 ,1 -- .ב ,ןילָאק

 332 ,222 -- םעס ,ןילָאק
 251 -- .ב ,ירָאכלָאק
 359 -- ַאיַאקסװעשזרַאסימָאק
 4 -- ןָאק
 16 -- דרַאנרעב ,ןָאק

 364 -- ווַאלצַאװ ,ןָאק
 15 -- םלעהליוו ,ןָאק

 17 -= ףסוי ,ןָאק
 23 -- גיוודול ,ןָאק
 ,107 ,55 ,49 ,37 ,22 -- דלָאּפָאעל ,ןָאק

181 
 19 -- יצירומ ,ןָאק

 ווו --- ןילָאק-ןָאק
 365 --- יקסרַאנָאק
 121 ,4 --- ַאירַאמ ,ַאקצינּפָאנָאק
 346 ,19 -- יקצערגנָאק
 190 ,154 ,109 ,29 -- יקסרַאינָאק
 115 ,4 -- עקנארב ,יקסרַאינָאק
 155 ,154 --- .מ ,יקסרַאינָאק
 109 ,106 -- וװַאלסישטעימ ,יקסרַאינָאק
 115 -- לדנעמ ,יקסרַאינָאק
 365 ,246 -- יקסלָאּפצעינַָאק
 184 ,146 -- רעלַאּפצעינָאק

 63 ,ןוװ --- .ד ,רעלָאּפצעינָאק
 252 ,249 ,233 -- דוד ,רעלָאּפצעינָאק
 380 --- דַארנָאק
 355 --- .ד ,יקסווָאסָאק
 117 -- קעטסָאק
 392 ,129 --- ןַאי ,ַאװעשטסָאק
 173 -- יקסלאּפָאק
 402 ,401 -- בוקַאי ,ןיּפָאק
 40 -- יקסניּפָאק
 258 --- .א ,יקסניּפָאק
 358 --- .ב ,יקסניּפָאק
 196 --- .וו ,יקסניּפָאק
 ,80 ,77 ,ש| -- (ןיּפָאק) לקנַאי ,יקסניּפאק

1 82, 83, 258, 210, 211, 279, 203 
 283 --- שיבייל יקסניּפָאק
 ,97 ,95 ,84 82 ,80 -- ןָאעל ,יקסניּפָאק

9, 231, 23719, 385 
 183 --- .מ ,יקסניּפָאק
 104 -- לדנעמ .,יקסניּפָאק
 2304 -- סקעמ .,יקסניּפָאק
 90 ,36 -- רעמָאל רעד לּפָאק
 3236 -- דוד ,שטיוװָאלּפָאק
 102 --- .ה ,שטיווָאלּפָאק
 184 --- .י ,שטיווָאלּפָאק
 וא --- סלּפָאק
 386 --- יקצעּפָאק
 379 -= יכדרמ ,קישטרעּפָאק
 6 ,4 -- טסוגיוא ,יקצערָאק
 42 =- יכדרמ ,קערָאק
 34 -- לעיּפרָאק
 288 ,286 -= ַאטעי ,לעיּפרָאק
 ,284 ,282 ,280 ,257 = סקַאמ ,לעיּפרָאק

7, 303 
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 288 ,287 ,286 -- ַאטרַאמ ,לעיּפרָאק
 286 -- ינימ ,לעיּפרָאק
 ,283 ,218 ,214 ,210 == םעס ,לעיּפרָאק

5, 286, 287, 320, 401 
 164 ,158 -- ָאקשוישטשָאק
 180 --- ַאניבוק
 302 ,280 -- סקַאמ ,יקסנימשזוק
 329 -- לשרעה,קאלטוק
 165 ,88 -- רענטוק
 45 -- ךלמ ,רענטוק
 36 -- המלש ,רענטוק
 4 -- לרַאק ,שטוק
 155 -- יקסנילוק
 161 -- יזיא ,קישטּפוק
 306 -- םהרבא .,רעּפוק
 336 -- לדוי ,רעּפוק
 3232 ,320 -- בייל ,רעּפוק
 165 -- לאומש ,רעּפוק
 317 -- ןַאמרעּפוק
 2317 -- סירָאמ ,ןַאמרעּפוק
 401 ,77 -- זוָאר ,ןַאמרעּפוק
 177 -= לאומש ,ןַאמרעּפוק
 88 --- ווָאנירּפוק
 180 -- דנַאלרוק
 231 ,102 ,60 -- דרַאנרעב ,דנַאלרוק
 211 -- קחצי ,יקסרוק
 242 -- .ה ,ץרוק
 385 --- יקסנימשוק
 181 -- רינשוק
 190 ,184 -- .ל ,רינשוק
 ,141 ,140 ,138 ,127 ,וװ --- לטָאמ ,רינשוק

3 144, 190, 224, 226 
 27 -- קעטַאיוװק
 227 ,185 ,184 -- ןַאמפיוק
 ,257 ,שו ,וצ ,ווו ,עליה --- אבא ,ןַאמפיוק

,293 ,289 ,218 ,212 ,270 ,2069 ,2 

,320 ,303 ,302 ,298 ,297 ,290 ,5 

402 ,401 ,400 ,399 ,5 

 124 -- .י ,ןַאמפיוק
 ,265 ,262 ,2517 ,צו ,וצ -- ףסוי ,ןַאמפיוק

6 210, 271, 272, 219, 283, 285, 
2 203, 320, 323, 400, 403 

 98 -- .מ ןַאמפיוק
 184 .פ ,ןַאמפיוק
 266 ,262 -- לשטצר ,,ַאמפיוק
 401 ,288 ,287 --- יער ,ןַאמפיוק
 365 ,195 -- קאיק
 271 -- יקסווָאמיליק
 303 ,2302 --- עקשיז ,רעלטסניק
 49 --- ןיסיק
 103 ,81 -- .ס ,ןיסיק
 270 לי יי ,לעיק

 90 --- .מ ,סינּפיק
 185 --- לארשי ,רעּפיק

 40 -- קיציא ,עלעקיק
 160 -- םיובנשריק
 וע --- .י ,םיובנשריק
 102 -- .פ ,טַאלבנשריק
 61 -- ןַאי ,טָארשריק
 57 -=- וװַאלסינַאטס ,שיבאלק
 152 -- השמ ,ןַאמראלק
 32 -- רעקצובָאלק
 34 -- עלמהרבא ,רעקצובָאלק

 295 ,2394 -- רעזָאל ,גָאלק

 228 ,227 ,144 ,100 -- דוד ,ןילק

 181 -- רעבנילק

 94 --- ןיילק

 354 --- ,ד ,ןיילק

 353 -- .י ,ןיילק
 88 -- לאכימ ,ןיילק
 68 -- עלהכדרמ ,ןיילק
 354 --- ַארָאנ ,ןיילק
 314 -- זוָאר ,ןיילק
 346 -- ןַאמניילק
 322 -- גניווריוא ,ןַאמניילק
 177 --- לאיחי ,ןַאמניילק
 383 ,90 -- לעונאמע ,ןַאמניילק
 98 -- .י ,רעניילק
 249 -- לאיחי ,רעניילק
 349 -- בקעי ,רעניילק
 199 --- ןמלק
 199 -- םעלק
 299 -- קיּפאנק
 342 -- פיליפ ,ףּפָאנק
 380 -- רעוואסק
 35 -- סנַאמבלעק
 39 -- ןַאמלעבלעק
 375 -- לקעי ,יקסווָאלגישטלעק
 257 -- .מ ,יקסווָאלגישטלעק
 155 -- רעלעק
 241 -- אינער ,ַאקסניּפמעק
 30 --- רָאדיזיא ,יקסניּפמעק
 323 ,318 ,213 -- גרעבסגינעק
 352 ,351 -- .פ ,גרעבסגינעק
 303 -- המלש ,גרעבסגינעק
 וװ -- בקעי .רענעק
 247 ,246 ,245 ,244 ,222 -- רענטסעק
 3232 -- ינדיס ,לעססעק
 326 ,288 ,287 --- רתסא ,ּפעק
 326 ,323 ,280 ,270 -- סקַאמ .,ּפעק
 120 -- הדוהי ,קינרעק
 342 -- .א ,זוַארק
 342 -- .מ ,זוַארק
 226 ,225 -- יעשזאמ ,עזוַארק
 289 -- השמ .,סוַארק
 366 --- ףּפָאקסוַארק
 385 -- ָאקטַארק
 182 -- רעמארק

 101 ,91 ,85 ,84 ,50 --- .ד ,קארק
 102 -- .י ,קַאיװָאקַארק
 102 -- .מ ,קַאיװָאקַארק
 , 263 -- .ז. רעױקַארק
 185 -- יכדרמ ,רעיוקארק
 182 -- לזָארק
 91 ,84 --- ַאקסװָאלָאמָארק
 246 --- יקסװוָאלָאמָארק
 96 -- גרעבנענָארק
 62 -- .ז ,גורק
 41 -- רעגורק
 390 ,138 -- לורק
 57 -- ףסוי ,עזורק
 374 -- קורק

 ,5 ,8 ,7 ,3 ,| ,שץן = ףסוי ,קורק

7, 120, 121, 122, 152, 155, 184, 

,238460 ,4 ,34/ ,338 ,9 
402 ,391 ,9 

 357 ,57 ,56 --- יקציּפעשזרק
 18 ,17 -- רעדנַאסקעלַא ,רַאהזיורק
 3239 -- לשריה ,עזיורק
 104 -- ףסוי ,עזיורק
 302 -- יָאשזד ,סיורק
 302 --- סירָאמ ,סיורק
 62 --- .ד ,ּפָאקסיורק
 101 -- .ש ,ּפָאקסיױורק
 62 ,61 -- המלש .,ּפָאקסיורק
 188 ,167 ,50 -- רעגירק
 102 -- .ל ,רעגירק
 154 -- יקסוװוָאלָאמירק
 336 -- לשטנַא ,יקסוװָאלָאמירק
 718 -- .א ,טסירק
 354 -- ןָאעל ,לָאטסירק
 74 -- לזייר ,רעצירק

,349 ,28 

 184 -- לערק
 303 -- גניווריוא ,ףרָאדסמערק
 101 -- .ח ,יקסמערל

 102 ,80 -- ץירָאמ ,יקסמערק

 92 ,01 -- המ ,יקסמערק

 ֹב

 103 -- .י ,שטיווָאניבַאר
 30 -- הדוהי ,שטיווָאניבַאר
 116 -- ףסוי ,שטיוװָאניבַאר
 30 ,29 -- קחצי ,שטיוװָאניבַאר
 303 ,284 -- .ס ,שטיוװוָאניבַאר
 82 -- יקצישָאדַאר
 117 -- ןבואר
 316 -- שטיװַאר
 90 -- הנח .ַאניװַאר
 30 -- ןושרג ,ןָאזניװַאר
 49 -- רענטַאר
 97 ,95 ,84 ,83 ,81 ,69 ,62 --- .פ ,רענטַאר
 402 -- ידע ,היאר
 201 וו -- .ב ,סדנאר
 289 -- סיאול ,שטיווָאלָאפַאר
 222 ,211 -- ןהָאר
 81 -- ַאקסוװָאזָאר
 190 ,184 ,183 ,110 -- בקעי ,רעניזָאר
 367 ,365 ,88 -- ןעזָאר
 337 ,335 ,3232 -- קיציא .,ןעזָאר
 74 -- עלעטיג ,ןעזָאר
 286 -- ערָאד ,ןעזָאר
 165 -- רָאטקיװ .,ןעזָאר

 104 --- ילא-בקעי ,ןעזָאר
 337 ,2336 ,325 ,שו --- ירעמ ,ןעזָאר
 174 ,57 ,56 -- טַאלבנעזָאר
 144 ,142 ,122 ,57 --- םהרבא ,טַאלבנעזָאר
 294 ,293 ,120 -- ןימינב ,טַאלבנעזָאר
 317 -- ןימַאשזדנעב ,טַאלבנעזָאר
 292 -- ינעב ,טַאלבנעזַאר
 302 -- ןַאשזד ,טַאלבנעזָאר
 302 -- ַאלעב ,טַאלבנעזָאר
 303 ,280 --- וָאשזד ,טַאלבנעזָאר
 317 -- ןַאמייה ,טַאלבנעזָאר
 317 -- היח ,טַאלבנעזָאר
 ,298 ,297 ,295 ,1230 --- ףסוי ,טַאלבנעזָאר

401 
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 303 -- .ק ,איאש 90 ,77 -- השמ ,וָאנידור 303 ,293 -- סקַאמ ,טַאלבנעזָאר
 246 -- שטיװעיַאש 242 -- לעקסַאכ ,יקצינדור 289 -- םייח ,טסעבנעזָאר
 245 -- ץיוװעיַאש 274 -- הקבר ,קינדור 240 ,225 ,49 ,48 --- גרעבנעזָאר
 346 -- רעכַאש 913 -- אנאלעד ןילקנערפ ,טלעווזור 92 -- ַאלעג ,גרעבנעזָאר
 ,109 ,92 ,91 ,84 ,62 -- ַארָאד ,רעכַאש 37 -- עשזור .,62 ,60 ,58 ,49 ,28 --- בוקַאי ,גרעבנעזָאר

 24 48 -- שטיוועשזור ,133 ,1231 ,103 ,96 ,95 ,94 ,89 ,86 1
 יד 183 -- .מ ,שטיוועשזור 400 ,399 ,186 ,185 ,184 ,179 6

 2 = 4 עי הוט 153 -- שטיוועשמור 177 --- הכסי ,גרעבנעזָאר
 322 -- השמ ,טילַאש 364 ,109 ,38 ,36 -- סור 355 -- .ל ,גרעבנעזָאר
 28 -- רעּפמַאש 329 - ןמלז-השמ ,קַאסור 78 -- רעזייל ,גרעבנעזָאר

 177 == לעומש ,קאשטּפאש 50 -- יצירָאמ ,ףור 229 ,224 =- השמ .,גרעבנעזָאר
 281 ,112 ,91 -- ָאריּפַאש 399 -- קור 939 -- .ש ,גרעבנעזָאר
 12 -- שירעב ,ָאריּפַאש 303 ,302 -- המלש ,קור 184 -- .י ,ןייוונעזָאר

 84 --- .ל ,ָאריּפַאש 346 -- וָאלסעל ,ןזיור 98 -- .צ ,ןייוונעזָאר
 241 -- עקייל ,ָאריּפַאש 172 -- לכאמ ,גרעבנזיור 178 -- טפַאזנעזָאר

 298 --- .מ ,ָאריּפַאש 226 -- עקוויר 95 -- .ז ,לאטנעזָאר
 242 ,241 -- עטָאמ ,ָאריּפַאש 313 -- שטיר 165 --- ץירָאמ ,לאטנעזָאר
 181 -- ךלמ ,ָאריּפַאש 306 -- ווייד ,רעגיטכיר 57 -- ןועמש ,לאטנעזָאר
 241 -- ינעמ ,ָאריּפַאש 312 -- .ג ,רעגיטכיר 335 ,334 ,332 --- .ק ,לַאהטנעזָאר

 91 --- לדנעה ןָאקנערעּפַאש 57 -- .ד ,רעטכיר 284 ,282 -- .מ ,לאהטנעזָאר

 91 -- עינַאמ ,ָאקנערעּפַאש 302 ,154 -- דוד ,רעטכיר 226 -- דלעפנעזָאר
 2 וו -- בקעי ,יקצַאש 313 ,312 ,311 ,310 -- .נ ,רעטכיר 86 -- .י ,דלעפנעזָאר

 218 ,290 -- .י ,ןיבוש 311 -- .מ ,רעטכיר 144 -- קחצי ,דלעפנעזָאר
 43 -- טרעבוש 154 -- השמ ,רעטכיר 91 ,44 -- סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 ,118 ,115 ,90 ,73 -- לדנעמ ,רעטכוש 292 ,290 --- םעס ,רעטכיר 251 -- (ַאמרעּפוק) זוָאר ,דלעפנעזָאר
 ,383 ,291 ,267 ,266 ,262 ,259 ,1 281 -- זוָאר ,רעטכיר 154 -- עקשזור ,דלעפנעזָאר
 285 ,4 99 --- לאונמע א 1 92 -- ַאניגער ,דלעפנעזָאר
 8 214 ,48 -- םיובלעגניר 84 -- .ש. דלעפנעזָאר

 עי א 404 ,400 ,185 -- .ע ,םיובלעגניר 347 ,181 ,50 ,49 -- גייווצנעזָאר
 2314 - - לדנייש ,רעטכוש 148 -- לאונמע ,םולבלעגניר 107 -- .װ ,גייווצנעזָאר

 342 -- .ס ,םולוש 280 -- ַאנַא ,סּפיר 63 -- .ז ,גייווצנעזָאר

 392 ,120 --- רָאטקיװ ,ןַאמלוש 184 --- .ד ,ןײטשּפיר 102 ,101 -- .י ,גייווצנעזָאר

 184 -- .א ,רעכַאמוש 284 ,283 -- יזיא ,ןַאמקיר 184 ,103 -- .מ ,גייווצנעזָאר
 152 -- יקסנַאמוש 303 ,218 -- קיציא ,ןַאמקיר 289 -- סירָאמ ,גייווצנעזָאר

 210 -- .ה ,רעמוש 130 -- עלעבײל ,טַאלבזײר 211 ,195 ,116 ,51 ,50 -- ןיטשנעזָאר

 35 -- בייל-עשטיא ,רעטסוש 252 -- .ה ַאמזייר 334 ,333 -- דוד ,ןייטשנעזָאר

 130 --- וװַאלסידַאלװ ,רעטסוש 3 == ךייה 320 -- השמ .,טָאר
 116 -- לאומש ,רעטסוש 346 ,177 -- החמש .,ךייר 79 --- דרַאבטָאר
 159 --- ןושרג ,רוש 348 ,108 -- ןַאמכייר 132 ,131 ,130 -- םהרבא ,דרַאבטָאר

 49 ,42 -- ץראווש 157 -- רעגרעבלעכייר 92 -- רעטלַא ,דרַאבטָאר
 2310 -- .א ,ץראווש 252 -- .ל ,רעכייר 383 ,381 -- קילעז ,דרַאבטָאר
 46 -- ןָאה-םהרבא ,ץראווש 31 -- עטנ ,רעכייר 184 ,104 -- רעב-קחצי ,דרַאבטָאר
 177 --- דוד ,ץראווש 109 ,92 ,91 -- אלעפ ,רעכייר 43 ,36 --- לאירתכ ,דראבטָאר
 177 -- לשרעה ,ץראווש 184 --- .ק ,רעכייר 232 --- ץלָאהטָאר
 35 --- רעדגיוו ,ץראווש 4 -- ַאלסידַאלװ ,טנָאמייר 185 --- לדנעמ ,ץלָאהטָאר
 ,262 ,90 ,36 ,וצא ,ווו --- בייל-םייח ,ץראווש 347 -- דלָאגנייר 182 --- לימטָאר

 ,315 ,303 ,278 ,277 ,269 ,2670 5 348 --- .ש ,דלָאגנייר 184 ,159 --- גרעבנעטָאר
 209 172 --- ןַאמנייר

 342 -- .ה ,ןײטשטָאר
 96 -- .א ,דלישטָאר
 181 --- יקצינלָאר
 99 -- ןַאלָאר ןעמָאר
 327 -- השמ .,דעָאר
 199 -- ןיבור
 184 -- .ב ,ןיבור
 98 -- לארשי ,ןיבור
 185 -- .כ ,יקסניבור
 184 ,92 ,90 ,78 --- ןייטשניבור
 302 ,296 -- יושזד ,ןייטשניבור
 100 ,99 -- ףסוי ,ןייטשניבור
 302 ,294 -- ינימ .,ןייטשניבור
 379 -- ןיבאר .,ןייטשניבור

 181 -- יקסנעלדער
 327 ,326 ,313 ,312 ,311 -- .ס ,ןַאמטכער
 303 ,266 --- בָאקיישזד ,ץינכער
 281 -- קאבמער
 303 ,292 ,272 -- ריאמ ,קאבמער

 ש

 152 ,77 == חמצ ,דאבאש
 ,102 ,97 ,59 ,51 ,48 -- ןַאמרעה ,איאש

3 116 
 303 ,302 --= סירָאמ ,איאש
 146 -- .ס ,איאש

 81 -- .י ,ץראווש
 2315 -- האל ,ץראווש
 323 ,112 ,73 --- סיאול ,ץראווש
 147 -- .מ ,ץראווש
 293 ,90 --- סירָאמ ,ץראווש
 342 ,340 ,3238 -- השמ ,ץראווש
 77 --- םיובצרַאוװש
 302 -- םהרבא ,םיױבצרַאװש
 349 ,346 -- רשא ,םיובצראווש
 177 -- לטיג ,םױבצרַאווש
 302 -- האל ,םיובצראווש
 303 ,117 -- לדנעמ ,םיױבצרַאוװש
 85 -- עטָאנ ,םיױבצרַאװש
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 41 -- הכלמ ,ּפָאקנצרַאוװש
 302 -- לאירבג ,ןייטשנעצראווש
 380 -- סעצרַאוװש
 4 -- רעדנַאסקעלַא ,יקסווָאכָאטנעיױװש
 154 -- האל ,אקסוועשטרעיווש
 352 -- .ע ,רעציווש
 385 ,92 ,91 ,84 -- קרַאמ ,דייווש
 290 -- .פ ,רעצייווש
 396 ,392 -- הרש ,רעבעווש
 169 ,24 -- לרַאק ,עדרעווש
 177 -- השמ ,להאטש
 290 ,77 ,73 ,712 ,11 ,70 -- עשזוי ,םאטש
 157 -- גרעבמעהראטש
 105 -- .פ עקראטש
 107 -- אפעזוי ,עקראטש
 120 -- החנ ,ןַאמקרוטש
 346 -- לביטש
 623 -- .ב ,לביטש
 252 -- .ד ,לביטש
 315 -- קעשזד ,לביטש
 221 ,220 ,200 ,199 -- ץילגיטש
 175 -- רעליטש
 89 ,62 -- טנומגיז ,רעליטש
 107 -- סוניבול ,ןייטש
 337 ,2303 -- לאוי ,ץלָאהנײטש
 235 ,3232 ,320 -- לאוי ,זיוהנייטש
 347 -- ץינייטש
 102 ,101 -- .מ ,ץינייטש
 128 ,57 -- שאילע ,ץינייטש
 31 -- םהרבא ,ןאמנייטש
 177 -- .י ,רעייטש
 63 ,62 -- בקעי ,רעייטש
 103 --- .ע ,רעייטש
 346 ,2345 -- לדנעטש
 303 -- יכדרמ ,לדנעטש
 303 -- לּפָאק ,לדנעטש
 182 -- ימייה ,ןרעטש
 292 ,290 -- .מ ,ןרעטש
 185 -- גרעבנרעטש
 2306 --- ימייה ,גרעבנרעטש
 210 -- סיורטש
 121 --- .ח ,סיורטש
 184 -- .י ,גרעבסיורטש
 179 -- יקסווָארדָאשטש
 347 -- שטַאקעשטש
 227 -= אלעב ,שטַאקעשטש
 229 ,226 -- עשאד ,ףאקעשטש
 289 -- ןַאמרעה ,ףאקעשטש
 229 ,226 --- צלָאּפ ,ףָאקעשטש
 3236 -- שרעה-םהרבא ,טיליש
 326 -- ריאמ-םהרבא ,טיליש
 326 -- ןרהא ,טיליש
 326 -- שירעב ,טיליש
 322 -- .ה ,טיליש
 324 ,3230 ,229 -- םייח ,טיליש
 326 -- ףסוי ,טיליש
 320 -- השמ ,טיליש
 327 ,335 ,324 --- עישילאומש ,טיליש

 337 -- יסָאג ,טעליש
 337 -- יזיל ,ןאמיש
 224 -- .א ,שטיוװָאנַאמיש
 134 -- .י ,שטיװָאנַאמיש
 232 ,150 ,147 -- לארשי ,שטיווָאנַאמיש
 ו| -- .א ,ץיבונועמיש
 303 -- שזדרָאשזד ,שטיווָאמקיש
 284 ,283 -- םנורג ,שטיװָאקמיש
 ,262 ,257 ,112 ,13 --- סיאול ,שטיווָאקמיש

7, 269, 210, 211, 217, 282, 284, 
5, 286, 287, 303, 2323, 2399, 400 

 227 ,226 -= לאכימ ,שטיוװָאקמיש
 101 --- יקציטַאימעיש
 288 ,286 -= עליצ ,שטיווָאקמיש
 299 -=- ווָאקַאלּפיש
 98 ,91 -- .ח .א ,רעּפיש
 3233 -- םהרבא ,רעּפיש
 282 ,281 -- בקעי ,ףיש
 119 -- טאלברעפיש
 82 -- סאלקרעפיש
 81 -- הרובד ,רעציש
 עליה -- רוטרַא ,קיש
 385 -- לדנייש
 21 -- ףסוי ,קאהנייש
 154 -- דלאוונייש
 185 -- רעלסקוונייש
 380 -- קעדאד ,רעלסקעוונייש
 65 -- דלפפנייש
 303 ,285 --- ווייד ,רעייש
 303 -- הנינח ,רעייש
 303 ,289 --- סקַאמ ,רעייש
 115 -- דוד ,שטיוװָאקייש
 282 -- .ש ,שטיוועקייש
 369 -- עטעקייש
 182 --- ַאזיל ,גרעבסָאלש
 117 -- קיציא ,רעסָאלש
 ,338 ,102 ,100 ,82 ,77 ,ןא -- ׁׂשֵא םולש

9, 384 
 85 ,716 ,וא -- םכילע-םולש
 65 -- םוחנ ,ךאילש
 261 -- יקסניווילש
 123 ,122 ,99 ,40 ,24 -- קיציא ,עזילש
 104 -- .א ,טילש
 40 ,26 -- היעש ,ןטילש
 295 ,2923 ,77 --= םיובגנילש
 2302 -- םירמ ,םיובגנילש
 303 ,2302 ,298 -- .ש ,םיובגנילש
 84 -- ךלמה המלש
 60 -- רעגניזעלש
 ,122 ,120 ,119 ,70 -- קעדוד ,רעגניזעלש
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 325 ,224 -- קיעשזד ,רעגניזעלש
 310 ,209 -- ןעלעה ,רעגניזעלש
 101 -- .ז ,רעגניזעלש
 183 -- ףסוי ,רעגניזעלש
 318 -- םעס ,רעגניזעלש
 70 ,63 -- .ּפ ,רעגניזעלש
 74 -- עלעקטאלז ,אקסנעלש

 102 --- .א ,דגאראמש

 347 -- םירפא ,לאומש

 377 ,49 -- שטיוועלומש

 84 ,83 -- ךענעה ,שטיוועלומש

 336 -- לסָאי ,שטיוועלומש

 185 -- ריאמ ,שטיוועלומש

 51 ,49 ,48 -- לדנעמ ,שטיוועלומש

 ,82 ,81 ,80 ,וצש ,ווו -- לטייפ ,שטיוועלומש
4, 85, 88, 91, 92, 95, 109, 110, 

119 ,118 ,7 

 ,347 ,346 ,302 -- המלש ,שטיוועלומש
8, 249, 402 

 423 -- עטכאלּפ החמש
 21 -- ףסוי ,גרעבדימש
 184 -- ףלָאװ ,טדימש
 302 -- ןָאעל ,טדימש
 148 -- קעבול ,רעלרעמש
 65 -- רואינש
 184 -- בייל ,ןָאסרואינש
 392 -- .ל .ש ,ןַאמרעדיײנש
 173 -- יכדרמ ,רעיינש
 67 ,66 -- ךורב ,ןָאזרעיינש
 41 ,22 -- גוצלענש
 347 -- ןיגעש

 342 -- ירעה ,יקצעלדעש
 24 -- היעש
 118 ,117 -- שטיווָאקנימ) בקעי-היעש
 308 ,307 --- ווייד ,ןיוולעש
 36 -- לירתכ ,רעקנעש
 184 ,99 -- .ב ,רענפעש
 322 -- ריאמ-שרעה ,עדַארעש
 289 -- ירעה ,ןַאמרעש
 396 ,395 ,392 -- לאונמע רערעש
 קירנעה ,ןעטלאּפש
 173 -- בקעי ,ןעטלַאּפש
 249 ,248 ,247 ,2346 ,ווו --- יבצ ,ןעטלאּפש
 107 -- .ה ,לגיּפש
 108 -- לעװַאּפ ,לגיּפש
 182 -- ןַאמלעגיּפש
 177 -- קעציא ,ןַאמזיּפש
 49 -- הילדג ,ןאמזיּפש
 246 -- ץיּפש
 203 -- המלש .,רעציּפש
 109 ,61 -- אריּפש
 3238 --- סקאמ ,ָאריּפש
 2365 ,239 ,238 ,222 -- גנילרעּפש
 120 -- ןמלק ,שזרַאלקש
 346 -- (שטיווָאלעוװייפ) יגרש
 90 -- רעצעזטפירש
 68 -- רעביירש
 181 -- יצַאנגיא ,רעביירש

 ת

 ,392 =-- הצרית

 340 -- רמת
294 
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 ןפ ןעמענ ןופ סקעדניא

 ֹא

 לצוימעס ,ןַאמרעבָא

 השמ ,גרעברעדַָא

 סירָאמ ,יקצעװָא

 לקנַאי ,יקצעװָא

 ץניצ ,קעשזרָא

 םירפא ,רעדנעלסיוא

 רָאדיזיא ,יקציבזיא

 םהרבא ,יקציבשזיא

 דבכוי ,לעַארזיא

 סירעה ,לעַארזיא

 סלרַאשט ,רענזייא

 קעציא ,רענזייא

 םַאיליװ ,רענזייא

 סחנּפ ,רענזייא

 ירנעה ,ןַאמטלַא

 ןימינב ,םַאדרעטמַא

 יאול-סלרַאשט ,םַאדרעטמַא

 המלש ,םַאדרעטסמַא

 רעטלַא ,רָאטסַא

 הנח ןוא דוד ,ןאמרעקא

 ב

 .ה ,סקַאמ ,ןָארַאב
 בוקַאי ,םַאזלַאב

 לדנעמ ,יקסװָאקישזרָאב

 היח-לגייפ ,יקסוװָאקישזרָאב

 לרַאק ,רענכוב
 ריאמ ,םיוב
 ץטיא ,םיוב
 םולש ,םיוב

 אנדע ,םיוב
 קחציילארשי ,םיוב

 עבָאט ,רעטטיב
 ןושרג ,קילאיב

 ללה ,קעלַאיב
 לחר ,קילַאיב
 ןעלעה ,אדיב

 םהרבא ,אדיב
 ץטנעי ,אדיב
 ןועמש ,ָאריב
 אלעפ ,ךיירנייפ:ָאריב
 לדנעמ-קחצי ,ץלָאהנריב
 םהרבא ,ץלָאהנרב
 עינַאמ ,ץלָאהגריב
 השנמ ,ןַאמריב
 אמילב ,ןַאמריב

 היבוט ,רנעטייב
 עלייב ,רענטייב
 רעזייל ,ןַאמלעגייב
 .י ,רעסעב
 ףסוי ,ָאקדָארָאבזעב
 דוד ,ָאקדָארָאבזעב
 יזיא ,רעגרעב
 אוויא ,רעגרעב

 װַאלסינָארב ,ןַאמגרעב

 אלקעט ,ןַאמגרעב

 אננַא6 ןַאמגרעב

 ַאטרַאמ ,ןַאמגרעב

 לסָאי ,רענילרעב
 יררַאה ,ןייטשנרעב

 יררַאה ,טארב

 דוד-השמ ,טארב

 עדלעז ,טארב

 הכלמ ,טארב

 ץיֵאש ,ןַאמטַארב
 סקַאמ ,ידָארב

 ץקלארשי ,רעדָארב
 ןרהא ,יקסװַאלסָארב

 סקַאמ ,ןַאמקָארב
 רעביק ,דענערב

 יליל ,רעגערב

 ג

 שריה ,ךײװצַאג

 בייל-לארשי ,ךיײװצנַאג

 דוד-השמ ,רעניײטַאג

 ץזיור ,רענײטַאג

 השמ ,בילטָאג

 לארשי ,ןײטשדלַאג
 צנעה ,ןײטשדלָאג

 הנוי ,ןײטשדלָאג

 רתסא ןוא המלש ,גרעבדלָאג
 קעשזד ,ןַאמדלָאג

 ןמלז-המלש ,גרעבדלָאג
 ץמולב ,גרעבדלָאג

 דוד ,ןַאמרעטוג

 װַאלסידַאלװ ,יקסרוג

 אגלָא ַאקסּפיל ,אקסריג

 קחצי ,יקרוג

 ןאמריב-עלעה ,יקסרוג

 רעב ,שרעה ,לעּפמיג

 ריאמ-םהרבא ,רעטַאלג

 סקַאמ ,רעטַאלג
 יליט ,רעטַאלג

 לחר; ןַאמסקילג
 םהרבא ,ןאמסקילג

 עבש ,ןַאמסקילג
 םירמ ,ןַאמסקילג

 רעלק ,םױבענרַאב ,ןַאמסקילג
 ףסוי ,ןַאמסקילג
 רמתיא ,ןאמקילג

 איפָאז ,ץטימ-ןַאמסקילג
 אדירפלע ,גנילרעמיש:ןַאמסקילג

 ףסוי 'ר ,ןַאמקילג
 רָאדיזיא ,ןַאמסקילג
 לשיפ ,ןַאמסקילג
 לטיג ,ןַאמסקילג
 רזעילא ,ןַאסמקילג
 םירמ ,ןַאמסקילג
 לסָאי ,ןַאסמקילג
 הימחנ ,ןַאמסקילג

 ךוב ןיא "רעוו זיא רע;

 "?ןדיי רעוװָאכָאטסנעשט,

 שוּפיל ,ןַאמסקילג

 אנח ,ןַאמסקילג

 לדַארפ ,ןַאמסקילג
 קעציא ,ןַאמסקילג

 ארעס ,ןאמסקילג

 םירפא ,ןאמרעקילג

 לחר-היח ,ןאמרעקילג
 השמ  ,שטיװַארבעג

 עשטיא ,רעבלעג

 טנאמיד-הכלמ ,רעבלעג

 סירָאמ ,רעבלעג

 עשטוג ,רעבלעג

 ךרַאנַאלל ,רעבלעג

 ןיקרעמ ,רעבלעג
 לאירתכ ,רעבלעג

 הרש ,רעבלעג

 ןועמש ,רעבלעג

 ץשטּפיל ,רעבלעג

 םהרבא ,רעבלעג

 .גייא ,רעטכירעג

 לּפָאק ,רעטכירעג

 ןרהא-המלש ,ןַאמרעג

 םהרבא ,ןַאמרעג

 לאכימ ,קענארג

 ץעשטכַאמ ,קענארג

 (שטיוװָאקװעל) רתסא ,קענַארג

 בייל-הדוהי ,ןאמוארג

 לרעּפ ,ןאמוארג
 הקבר ,ןאמוארג

 ירצה ,ןאמוארג

 השמ ,ןאמוארג

 לחר ,יקסװָאבַארג

 ןמלק-שרעה ,גרעבסָארג
 ןרהא ,גרעבסָארג

 לדנעמ ,גרעבסָארג
 בקעי-לשיפ ,גרעבסָארג

 יישזד סיאול (ץירג) סָארג
 ץשטנַארב ,ןַאמסָארג
 ,י ,ןַאמסָארג

 ץלייב ןוא בקעי ,קאלירג
 עטעי ןוא החמש ,יירג
 םירפא ,רעציירג

 לגייפ ,רעציירג
 ריאמ ,רעציירג

 טעמירּפ ,רעציירג
 דערדלימ ,דערג

 ריאמ ,גרעבנירג

 טענרַאב ,סָארג
 ףלָאװ ,ןַאמסָארג
 המלש ,גרעבנירג

 עכענ ,גרעבנירג
 לעוימעס ,ןירג
 ןושרג ,ןירג

 ַארע ,ןירג
 םעס ,גרעבדלָאג

 שריה ףסוי ,רעציירג
 םהרבא ,בילטָאג
 רכשי ,רעציירג

= 

 הדוהי ,רעגיצנַאד
 רתסא ,יקסנאד
 הקבר ןוא לרעב ,ןָאכוד
 השמ ,יקסװָאלַאשזד
 לשרעה ,טַאקוד

 םירמ ןוא ףלָאװ ,טנַאמייד
 פיליפ ,סבָאקיישזד
 זוָאר ,סבָאקיישזד
 שרעה ,סבָאקיישזד
 ןַאשזד ,סבָאקיישזד
 יסָאג ,סבָאקיישזד
 ינע ,זורד
 סקַאמ ,װָאלעד

 ה

 היבוט ,גרעבלַאה

 המלש-םהרבא ,גרעבלַאה
 יזיא ,גרעבלַאה

 הרש ,ןילקעשזדירעמַאה

 עשטיא ,רעקרעװטנַאה

 ילתפנ; רעקרעװטנַאה

 ינעב ,רעקרעװטנַאה

 עדלָאג ,רעקרעװטנַאה

 השמ ,ןַאמּפָאה

 שירעבידוד ,שטיװָארַאה
 הרש ,רעקרעװטנַאה

 ץזָאר ,ןַאמפַאה
 םהרבא ,ןַאמטּפיוה
 הרש-הנח ,שטיװָאקילשרעה
 לווייפ ,שטיװָאקילשרעה
 לרעב ,שטיװַאקילשרעה
 םהרבא ,שטיװַאקשרעה

 דרַאנרעב ,שטיװָארַאה

 רעדנַאסקעלַא ,אקטפאה

 וו

 ןועמש ,לגָאפדלאוו

 לּפָאק ,ןָאגרַאװ
 לאונמע ,ןָאגרַאװ
 עילימַאפיקסװַאשרַאװ

 ירעמ ,ןָאגרַאװ
 לדנעמ ,ףלואוו
 לריצ ןוא המלש ,שטיװָאקלָאװ
 אבא ,שטיװָאקלָאװ

 לדיירפ ,שטיװָאקלָאװ
 ףסוי ,קַארטַאיװ
 רזעלא ,רעגניליוו
 יכדרמ ,רעגניליו
 םהרבא ,רעגניליוו
 סירָאמ ,רעגניליוו
 יכדרמ-םהרבא ,רעגניליוו
 ינעב ,רעגניליוו
 שטנעלב ,רעגניליוו
 לאקזחי ,ןיוו
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 המלש ,רעטניוו

 שובייל ,ןיוו

 סיאול ,רעטניוו
 ינדיס ,סיייו

 בקעי ,דרָאבסייװ
 ילתפנ ,גרעבסייוו

 אבא ,גרעבסייוו

 השמ ,רענלעפסייוו

 לדור ,רענלעפסייוו
 ןרהא ,רענלעפסייוו

 יכדרמ ,רנעלעפסייוו

 לאונמע ,גרעבצייוו

 קעמ ,קונוו

 קחצי ,קונװ
 הנח ,קונוו

 לאכימ ,ףּפָאקסײװ
 קיימ ,ףּפָאקסיײװ

 םהרבא ,רעגנעוו

 םעס ,רעגנעוו

 ןרהא-ףסוי ,רעגנעוו

 הוח ןוא החמש ,יקסװַאלצָארװ
 לארשי ,יקסװַאשראוו

 לדנעמ ,יקסװַאשראו
 החמש  ,ַארָאיװעיװ
 גרעבסייוו
 דוד ,ץלָאהניײװ
 ןַאמסייוו

1 

 אבא ,יקסולאז
 האל ,יקסולַאז
 לצינַאד ,יקסולַאז

 לאומש ,יקסװָארָאבז
 לטיג ,יקסװָארָאבז
 ןועמש ,װָארָאבז
 עמולב-ענעה ,וָארָאבז
 ירעה ןוא ינעב ,סאגיז
 םעס ,סַאגיז
 עקלארשי ,סאגיז
 עצנירּפש ,סַאגיז
 דוד ,ןַאמטיז
 הרש ,ןַאמטיז
 םעס ,רעסיז
 ןעילימ ןוא עװָאװ ,דלעפנעטיז
 סירָאמ ןוא .ַאננַא ,ןאמסיז

 לדנייש ןוא דוד-ריאמ ,ןַאמדייז
 קחצי ,ןײטשדַאנז
 בייל-הירא ,ןייטשדנַאז

 יורפ ןוא .מ ,גרעברעבליז
 בייל-הירא ,,יײןטשדנַאז

 .ד ןוא .מ ,ןַאמדייז
 היח ,ןיוװעז

 בָאקיישזד ,ןַאמדייז

 מ

 הרש ןוא דוד-בקעי ,ינרַאשט
 םהרבא ,ינרַאשט
 לזייר-הנח ,ינרַאשט
 םוחנ ,ינרַאשט
 בקעי ,ינרַאשט
 עשוזדנַא ,ינרַאשט
 יעפ ,ינרַאשט

 וו ָא כָאט סנעש ט

 קחצי ,יקצָאבמערט
 החמש ,יקסװָאכָאטסנעשט
 לדנעמ ,יקסװָאכָאטסנעשט
 לגייפ ,יקסװָאכָאטסנעשט
 םמרבא ,יקסװָאכָאטסנעשט
 הנשוש ,אקסװָאכָאטסנעשט
 שריה-םייח ,יקסנאט
 הוח ,יקסנאט
 דוד ,יקסנאט
 ןעלע ,יקסנאט

 ֹף

 בקעי ,שטיװעלעסַאי

 רתסא ,שטיװעלעסָאי

 ןָאמייס ןוא ירַאל ,ןילעי

 ןַאמּפיל ,ןעללעי
 רתסא ,ןעללעי

 רתסא ,ןעללעי

 ירצה ,ןעללעי
 ינעב ,ןעללעי

 לדיירפ ,שטיװָאקסָאי
 רתסא ,שטיװָאקסָאי
 השמ ,שטיװָאקסָאי
 לעוימעס ,רעקסַאי
 ריאמ ברה ,ץייווש

 ךענעה ,שטיװָאקסָאי

= 

 לחר-הרש ,קַאּפָאלכ
 דוד ,קַאּפָאלכ

 בייל ,קַאּפָאלכ

 החּפשמ -- הנקלא ,יקסװָאלבָארכ

 ףָאהלּפעמעט-ןעלעה ,יקסװָאלבָארכ

: 

 ילרַאשט ,ןייטשנעװעל
 אנח ,ןייטשנעװעל

 החר ,ןייטשנעװעל

 בקעי ,טיוװעל
 דרַאנרעב ,שטיװָאקװעל

 םעס ,שטיװַאקפעל
 הנוי-ריאמ ,ןאמטיל

 ץלייב ,ןַאמטיל
 דוד ,ןאמטיל

 וָאשזד ,ןאמטיל

 לאומש ,שטניל
 לחר ,יקצישטניל
 םעס ,שעל

 בקעי ,יוויעל

 קחצי ,יוויעל

 קחצי וַאדנַאל
 לבייל ,וַאדנַאל
 לטיג-היח ,וַאדנַאל
 לזייר, ןַאמכַאל

 דלָאּפָאעל ,שטיװָארַאזַאל
 ןָאמייס ,ץישּפיל

 יצירוַאמ ,יקסּפיל
 ַאיצילעפ ,ַאקסּפיל
 קיוודול ,,יקסּפיל

 לּפָאק ,ןַאמרעדעל

 רתסא ןוא לארשי ,רענשטנעל

 והיעשי ,רענשטנעל

 עטיא ,רענשטנעל
 סעסנערפ ,גרעברעדעל

 עדלעז ,רעססעל

 ינעב ,רעססעל

 בייל ,רעססעל
 לאומש ,רעסעל

 עדלעז ,רעסעל

 מ

 הנח ,שטיװָאנָאמ
 ןושרג ,שטיװָאנָאמ

 ןָאעל ,שטיװָאנָאמ
 הימחנ ,שטיװַאנָאמ
 הוח ,שטיוװָאנָאמ
 טנומגיז ,שטיװַאקרַאמ
 אננא ,שטיװָאקרַאמ
 אנעלעה ,שטיװָאקרַאמ

 השמ ,רעיױרקַאמ
 ריאמ-קחצי ,ץטימ
 סיאול ,רעללימ
 המלש-םהרבא ,עקסימ
 לבייל ,עקסימ
 םהרבא ,וָאקטנעמ
 ןַאמסיז ,עקסימ
 עדניה-הרש ,עקסימ
 רעב-היעשי ,שטיװָאקטענימ
 הרפש ,שטיװַאקנעימ

 בקעי:היעשי ,וָאקנעמ
 ןמלק ,ןיזאקרעמ

 יישזד ,ןָאסלעדנעמ

 םהרבא ,ץטיװָארעמ
 לרעב ,זטרעמ

 נ

 הרש ,לַאגיטכַאנ

 אבא ,לגַאטיכַאנ
 השמ ,לַאגיטכַאנ

 ףלָאװ-קחצי ,לַאגיטכַאנ
 ףסוי ,יקסניזדינ
 ןועמש ,יקסנישזדינ
 עלָאל ,יקסנישזדינ
 ךלמ ,יקסנישזדינ
 עשַאמ ,יקסנישזדינ
 םאיליװ ,גרעבנערינ
 סוילושזד ,גרעבנערינ
 אבא ,גרעבנערינ
 דיוָאנ

 ס

 ןמלק ,שטיװָאנָאסמאס

 יער ,לעבָאס
 םַאיליװ ,לעבָאס
 ץרּפ ,ןָאמָאלַאס
 עדור ,יקסװעשַאטס
 רָאדיזיא ,ןאמגיס
 בייא ,ןַאמגיס
 דנומדע ,ןַאמגיס

 ַארַאמַאט ,ןַאמגיס
 ףסוי ,יקסוװעשַאטס

 לשרעה ,,רעוװליס
 לחר ,רעוװליס
 רזעילא-והיעשי ,רעווליס

 הנח ,רעווליס

 רעב-בקעי ,רעװליס
 ידיעק ,עניוואלס

 עדייא ,קיװָאלס
 סירָאמ ,קיװָאלס

 לראק ,רעצלעס

 ,ה ,קיוװָאלס

 םוחנ ,רעזנעס

 רתסא-הרובד ,רעזנעס
 םהרבא; רעזנעס

 ידיעס ,רעזנעס
 גניווריוא ,רעזנעס
 לטיג ,רעזנעס

 לשרעה ,קענָארװָאקס
 לזייר ,קענָארװַָאקס
 לאפר ,קענָארקָאס
 רָאדיזיא ,קענָארװָאקס
 לאיחי ,ןָארװָאקס

 סקעלַא ,ןָארװָאקס
 קעשזד ,ןָארװָאקס

 יורפ ןוא לכַאמ ,סוזָארָאטס

 ע

 לדוי ,ןַאמסרעבע

 ףלָאװ ,לעזנע

 םייח ,לעזנע
 הנח ,לעזנע
 סקאמ ,לעזנע

 הנח ,ןַאסנעװע

 רשא ,לצזנע

 אנעל ,לעזנע
 ןטייג ,לצזנע
 םהרבא ,גיססע
 רתסא:הרובד ,גיססע

 לעוימעס ,גיססע
 ףלָאדא ,ןײטשּפע

 קחצי:המלש ,ןיײטשּפע
 לשרפה ,ןײטשּפע
 הרש ,ןײטשּפע

 עלעגייפ ,ןײטשּפע
 קחצי:לארשי ,ןיײטשּפע
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 יורפ ןוא לבייל ,עלעקַאּפ
 רסיא ,לָאּפ

 לװלעװ ,לָאּפ
 םהרבא ,שּפעיּפ

 סקעמ ןוא יסעט ,רעּפעּפ
 הרש-היח ,רענזָאּפ
 לאפר ,רענזָאּפ
 ףסוי ,שָאקָארּפ
 ןושרג ,רעגרערּפ
 לדוי ,לעטטיּפ

 ןימינב ,סוקניּפ
 ַאילַאּפ ,ןילוּפ
 רעזייל ,יקסניּפ
 יסעּפ ,לעדָארּפ
 לרעּפ ,ץלעּפ
 לדנעמ ,אלוקאּפ
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 פ

 ערבָאד ,שטיװָאלװייפ

 ץעבָאט ,שטיװָאלװיײפ

 ריאמ ,שטיװָאלװייפ

 לדָאג ,גָאטיײרפ

 אביקע 'ר ,לעגָאפ

 לדנעמ ,לעגָאפ

 םהרבא ,סקַאּפ

 םעס ,לקניפ

 ףלָאדַא ,ןַאמרופ

 לרעב ,לקניפ

 ווייד ,רעלקניפ

 ידיעס ,לעשיפ

 ןמלז ,רענייפ

 עלייב ,רענייפ

 ריאמ ,רענייפ
 ריאמ ,רענייפ
 דוד ,ךיירנייפ

 קודצ ,רענייפ

 פיליפ ,גָאטרעיײפ

 לחר ,ןייטשרעייפ

 ןמלז-םהרבא ,ןייטשרעייּכ

 היכרב ,ןייטשרעייפ
 ירעה ,ןייטשרעייפ

 ינעפ ,ןייטשרעייפ
 בייל-השמ ,ןייטשרעייפ

 לשרעה ,ןייטשרעייפ

 הנח ,ןייטשרפייפ
 ןמלז ,ןַאמדירפ

 לצעומַאס ,ןַאמרעיײפ
 ךירנייה ,ךיליורפ

 עדניה-עלעג ,ןַאמדירפ

 לגייפ ,,ןַאמדירפ

 לסיז ,ןַאמדירפ

 לחר-הרש ,ןַאמדירפ

 םהרבא ,ןַאמדירפ

 ןעלעה ,ןַאמדירפ

 רודגיבא-ןתנ ,ןאמדירפ
 ןועמש ,ריאמ ,ןַאמרעדעפ
 ןמלז-דוד ,ןַאמרעדעפ

 לקנַאי-םוחנ ,ןַאמדירפ

 השמ ,ךעליירפ

 וָאשזד ,ךעליירפ

 לאונמע ,ךעליירפ

 שרעה-םהרבא ,ךעליירפ

 רעטכָאט ןוא הקבר ,שטיװָאמיירפ
 םהרבא ,רעפעפ

 בקעי ,רעיומרעיירפ

 היבוט ןוא עלער ,רָאמיירפ
 עניל ןוא בייל ,רעיומרעיירפ
 לשרעה ,גָאטיירפ

 ֹצ

 קיזייא ,ןַאמרעמיצ

 דניקסיז ,ןסעװצ

 יכדרמ ,יקסנישעצ

 רתסא ,,יקסנישעצ

 ץעמולב ,יקסנישעצ

 השמ ,יקסנישעצ

 ֹק
 בקעי ,עוואק
 החמש ,עקלאק

 הרש ,עקלאק

 ףסוי ,יקסנישזאלאק
 ןמלק-ריאמ ,יקסנימַאק
 הרש-היח ,יקסנימַאק
 רוטרַא ,יקסנימַאק
 יכדרמ ,יקסינמאק

 יביל ,יקסנימַאק
 שורא ,יקסנימַאק
 דוד ,רעלָאּפצעינָאק

 ןָאעל ,יקסניּפָאק
 םוחנ ,טטָאק
 הקבר ,טטָאק
 דוד ,ןילָאק
 המלש ,ןילַאק

 שירעב ,ןילָאק
 לארשי ,לעיּפרָאק
 לדַארפ ,לעיּפרָאק
 םעס ,לעיּפרָאק
 ץטרַאמ ,לעיּפרַאק
 הרש ןוא בָאקײןזד ,ירָאק
 םהרבא ,יפפָאק

 יכדרמ ,יקסנימשזוק

 סירָאמ ,רענטוק
 ירנעה ,ןַאמרעּפוק
 עניגער ,ןַאמרעּפוק
 בקעי ,יקסנילקוק

 לדנעמ ,ןַאמפיוק
 אבא ,ןַאמפיוק
 ףסוי ,ןַאמפיוק
 יצר ,ןַאמפיוק
 ןושמש ,רעניילק
 סלרַאשט ,דלעפניילק
 לרעב ,יקסווָאלגיצלע?

 לזייר-הקבר ,יקסווָאגיצלעק
 היעשי ,םייח ,לעיק
 ינעשזד ,לעיק
 השמ ,גרעבנרָאק

 בייל-עשטיא ,רעלבָאנק
 סקַאמ ,ּפּפעק

 רתסא ,ּפּפעק
 זוָאר ,רעּפוק
 ץדניה ,ּפּפעק
 השמ ,יקסװָאקַארק
 הרובד ,יקסוװָאקַארק
 ףסוא ,יקסװָאקארק

 ןַאמרעה ,קַארק
 גניווריוא ,ףרָאדסמערק
 לדוי ,ףרָאדסמערק

 הוח ,ףרָאדסמערק
 םירפא ,ףרָאדסמערק
 ףסוי ,קורק
 לשיפ ,אדאווישזָאק

 יקסלָאּפצעינָאק
 םירפא ,ףרָאדסמערק

 ענעה ,ןילָאק

 ר

 ןמלז-השמ ,קַאסור

 היח ,קַאסור
 קעשזד ,ןעזָאר

 ירעמ ןוא רָאדיזיא ,ןעזָאר
 היח ,ןַאמטָאר

 סקַאמ ,טַאלבנעזָאר

 וָאזד ,טַאלבנעזָאר

 יענדיס ,ןיבור
 גניווריוא ,ןיבור
 לוַאס ,ןיבור
 דוד ,דלעפנעזָאר
 השמ ,לעבור

 ץגייפ ,לעבור
 לדנייש ןוא רעסיז ,יקצינדור
 המלש ,שטיװָאניבַאר

 השמ ןוא ארַאלק ,שָאדַאר
 לאומש ,קור
 קחצי ,ןַאמקיר
 לחר ,רעטכיר
 ריאמ ,ךַאבמער
 ןטיינ ,רעטכיר

 הנח ןוא ןמלז ,רעטכיר

 דוד ,רעגיטכיר
 ץניורב ,ךייר
 ץושוהי ,רעטכיר

 קעשזד ,ןעזָאר

 ׁש

 וָאשזד ,איאש

 ןוז ןוא יכדרמ ,איאש

 ץטָאמ ,ָאריּפאש

 ריאמ ,ּפרַאש

 לגייפ ,ןַאמקיש
 לדנעמ ,ָאריּפַאש

 לעומעס ,רעטכוש

 לֶדנְטֹֿט ,רעטבוש

 היבוט ,רעגנידלוש

 ןרהא ,רעגנידלוש

 קעשזד ,רעמוש

 ןָאשזד ,רעמוש

 םעס ,רעמוש
 םולש ,רעמוש
 בייל-םייח ,ץרַאװש
 עלרעוװעב ,ץרַאװש
 סירָאמ ,ץרַאװש
 בקעי ,רעלליטש

 לעװנַאז ,יקסרעדיווש
 לצדָא ,יקסרעדיווש
 םהרבא ,לעביטש
 קעשזד ,לעביטש
 יכדרמ ,רעייטש
 לשריה ,לעצנעטש
 הנח ,לעצנעטש
 לּפָאק ,לעצנעטש

 ףסוי"יכדרמ ,לעצנעטש
 ,א ,לעצנעטש

 םייח ,גרעבנרעטש
 ןתנ ,גרעבנרעטש
 סירָאמ ,ןרעטש
 ןמלק ,שטאקעשטש

 םנורג ,שטיװָאקמיש
 דלָארעה שטיװָאקמיש
 לבייל ,שטיװָאקמיש
 שודרָאשזד ,שטיװָאקמיש
 יליֵצ ,שטיװָאקמיש
 הנינח ,רעייש
 האל ,רעייש

 ריאמ-המלש ,םיובגנילש
 המלש ,רעגניזעלש

 עדלָאג ,שטיוועלומש

 לטייפ ,שטיוועלומש

 סיאול ,קישטרַאלקש

 לאיחי ,ץיּפש

 ץעצַאר ,ץיּפש

 הנח ןוא ףלָאװ ,ןַאמלעגיּפש
 ףסוי ,ןַאמלעגיּפש

 סקַאמ ,ןאמלעגיּפש
 ,ל ,רעציּפש

 יורפ ןוא השמ ,ץרַאװש

 םוערדנא ןסיבייא סםוב

 א

 ץשעצ ןוא לאכימ ,רעטלַא

 ׁשַא
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 רעב-דוד ,ןַאשטָאב
 רעב-םהרבא ,םיובנריב
 לכאמ ,גייווצנריב
 שיבייל ,שטיװַאקרעב
 רעזייל ,שטיװַאקרעב
 ןהיק ,ןילוק ןוא עיוואטאב
 םהרבא ,טארב
 דלָאנרַא ,טַארב
 דוד ,יקסװָאקישזָאב

 ג

 לשרעה ,רענײטַאג

 .טילָאּפיה ,רעלסייג
 לאומש ,,ןײטשדלָאג
 ריאמ ,רעבלעג

 ד

 רעדירב ,ןַאמקיד

 וו

 ץרּפ ,גרעבנעליוו
 םייח ,קָאטשניײװ
 םייח ,רעלסקעו

} 

 קחצי:בקעי ,יקצעיװָאנרַאשז
 ןַאמדייז

 םַאיליװ ,רעקירעשז

 מ

 קירנעה ,דלעפסוקרַאמ

 נ

 עשוהי ,גרעבנערינ
 לאומש ,יקסװָארימענ
 ץירָאמ ,דלעפוינ
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 ע
 ףלָאדַא ,ןייטשּפע

 עלעשרעה ,ךילרע

5 

 עקטנערּפ

 פ

 דוד ,ץיװָאּפיליפ
 לדנעמ ,לגיופ

 ףלָאװ ,עגייפ

 ק
 ןַאמפיוק
 ריאמ-קחצי ,לערק

 ןיא רעװַאכָאטסנעשט

 א

 װַאטסוג ,ןַאמרעבָא

 פיליפ ,ןַאמרעבַא

 ףסוי ,רעגנוא

 לבייל ,רעדנעלסוא

 יליו ,יקצעיװַא
 ןיטרַאמ ,יקצעיװַא

 לוַאס ,יקצעיװָא
 לרעב ,םיובנעדניא

 לוַאס ,דלעפרעניא

 ןָאטלימ ,רענזייא
 דרַאנרעב ,רענזייא

 ירנעה ,גרעבנעלייא

 רָאמיס ,גרעבנעלייא
 טרעבלַא

3 

 סיאול ,קעלַאיב

 קעשזד ,קעלַאיב
 קעשזדיגניווריוא .,ןַאמדיב

 .ל ,ןַאמרעה ,רעטיב
 שזרעימישזַאק ,םעב
 .ג ןַאמרעה ,ןַאמגרעב
 גניווריוא ,ןאמגרעב
 ןָאמיס ,רעגרעב

 קעשזד ,רעגרעב
 ךלָאנרַא ,ןייטשנרעב
 סיאול ,ןַאמקָארב
 דערפלא ,רענורב

 םהרבא ,שטיװַאקרעב
 ןַאמלעגייב

 ילליו ,ןַאמקָארב

 ג

 ָאעל ,סנידיג
 סירָאמ ,גרעבזניג
 םהרבא ,רעסייג
 ינדיס ,רעטאלג
 ריאמ ,ןַאמסקילג
 קעשזד-םעס ,ןַאמרעקילג
 רָאמיס ,ןַאמסקילג
 דיווייר ,רעבלעג

 ווָא כָאט סנעש ט

 לדנעמ ,יקסרַאינָאק

 ןועמש-ףסוי ,ץנילבָאק

: 

 בקעי ,גרעבנעזָאר
 ַאשעצ ןוא גילעז ,דרַאבטָאר
 דוד ,רעטכיר

 ׁש

 קעדוד ,רעגניזעלש

 דוד ,רעגניזעלש

 טנומגיז ,רעליטש

 סקילעפ ,ָאריּפַאש

 אעמָאלאס ,עקרַאטש

 םזישַאפ ןנעק ףמַאק
 קעשזד ,רעבלעג
 טרעברעה ,קעגארג
 יליו ,רעטכירעג
 טרעברעה ,קענארג
 ירעשזד ,קענארג
 טרעבָאר ,קענארג
 ךרַאשטיר ,יקסניזדארג
 םַאיליװ ,ססָארג
 גרעבסָארג
 בָאקיישזד ,ןירג
 רוטרַא ,ןירג
 יסעשזד ,ןירג
 דרַאנרעב ,ןירג
 ןיװרַאמ ,ןַאּפשנירג
 ןיוולעמ ,רעציירג
 םעס ,רעציירג
 ןטיינ ,רעציירג
 ןָאטרַאמ ,ןײטשדלָאג
 ירעשזד ,ןאמדוג
 וָאשזד ,ןַאמדלָאג
 דוד ,רעבלעג

: 

 רעזייל ,טַאקוד

 ילתפנ ,טַאקוד
 גניווריוא ,סבָאקיישזד
 ןָאטלימ ,סבָאקיישזד

 ֹה

 םולש ,גרעבלאה

 לרעב ,גרעבלאה

 לאיחי ,גרעבלאה
 ירעה ,רעקרעװטנַאה
 ןַאמרָאנ ,גנונפָאה
 ףסוי-לקנַאי ,ןאמפָאה

 ןַאשזד ,ןאמפָאה
 היעשי, ןאמטּפיױוה
 דוד ,ןַאמטּפיוה
 לעוימאס ,שטיװָאקשרעה
 דרַאנרעב ,שטיװָאקשרעה
 גניווריוא ,שטיװָאקשרעה
 ןרָאבלײה

 ןַאמגינָאה
 ילרַאשט ,ןַאמטּפיױה

 וו

 לוַאס ,יקסװַאשרַאװ
 גניווריוא ,יקסווָאזָאלָאװ
 ןיטרַאמ ,ךארטאיוו
 ןיבור-ירנעה ,רעגניליוו
 יטטיק ,רעגניליוו

 םהרבא ,רעגניליוו
 לעוימעס ,ןיוװ
 סוילושזד ,רעטניוװ
 קעטעימ ,קָאטשניײװ
 קעטול ,קָאטשנײװ

 רָאדיזיא ,סייוו
 ימייה ,טרַאבסייװ
 ךלָאנרַא ,גרעבסייוו
 ןַאפעטס ,ןַאמסיײװ
 ןיוולעמ ,ףּפָאהסיײװ
 ןיטרַאמ ,ףָאקסיײװ
 סיאול ,ףָאקסיײיװ
 ןיטרַאמ ,ףּפָאקסיײװ
 טרעבלַא ,רעגנעוו

 לעונאמע ,רעגנעוו
 ןמלז-המלש ,רעגניליוו
 ןיבור-ירנעה ,רעגניליוו
 רָאמייס ,ףָאקסיװ
 רָאמייס ,ףָאקסיװ
 ריאמ ,יקסװָאדָאלװ
 יליו ,רעקלאוו
 .א ,רעקלאוו

 בָאקיישזד ,,רעקלאוו
 היעשי ,ןַאמרעסאװ

 ז

 סקַאמ ,יקסולאז
 ץנערָאל ,יקסולאז

 רָאדיזיא ,סאגיז
 רַאמיס ,סַאגיז
 יליװ ,ןַאמטיז

 קחצי ,רעסיז
 ָאעל ,שטיװַאקילעז

 רָאמיס ,סַאגיז

 מ

 ירצה ,קיצּפָאט
 פיליפ ,יקצָאבמערט
 ףלָאװ ,ינרַאשט

 ֹּף

 יליוו ,טסָאי
 קחצי, יקחצי
 רזעילא ,שטיװָאבוקַאי
 המלש ,קעבמָאזראי

 ל

 ןַאמײה ,ןַאמרעביל

 םהרבא ,ןַאמרעביל
 ווייד ,ןַאמרעביל

 ימייה ,יקציוועל

 ףלַאר ,ןַאמטיל

 קעשזד ,יוװעל
 ירעה ,ייוויל

 ןימַאשזדנעב ,ייוויל

 דרַאנרעב ,שטיװָאקפעל

 בָאקיישזד ,ןיוועל
 ןבואר ,שטיװָאקפעל

 מ

 ןַאירַאמ ,שטיװָאקרַאמ
 דוד ,ןָאטרָאמ
 סירָאמ ,ןָאטרָאמ
 וָאשזד ,ןָאסירָאמ
 ןיוולא ,שטיװַאקשַאמ
 ינעמ ,רערוַאמ
 ישריוה ,רערוַאמ
 סיאול ,רעללימ

 ןעטרעב ,רעללימ
 ןָאטלימ ,אקסימ

 םַאיליװ ,אקסימ
 טרעברעה ,ןָאסרעיימ
 יערַאמ ,ןָאסלעדנעמ
 טרעברעה ,שטיװָאנָאמ
 יערָאמ ,ןָאסלעדנעמ
 .ק ,ןסקרַאמ

 נ

 ירעה ,יקסנישזדינ
 ןאמלעדונ
 ירעה ,יקסנישזינ

 ס

 םעס ,טכילרעבליס
 גניווריוא ,גרעברעווליפ

 קנערפ ,רעווליס
 ירעה ,רעגניס
 קעשזדיגניווריוא ,ןַאמדייס
 ינדיס ,ןַאמדייס
 גניווריוא ,רעצלעס
 לארשי ,רעזנעס

 ירעה ,ןָארָאװקס
 ירעה ,ןָארָאװקס

 ע

 ןיוולַא ,גיססע

 דלָארַאה ,גיססע

 לעוימעס ,גיססע
 ןרהא ,ןײטשּפע
 ּפיליפ ,ןײטשּפע

 דלָארַאה ,לעזנע

 ּפ

 םייח ,לוָאּפ
 סקַאמ ,יקסנַאּפ
 לדנעמ ,לוָאּפ
 לדנעמ ,לוָאּפ
 ןָאנרעװ ,רעטרָאּפ
 םעסי-ןָאטלעש ,רעּפּפעּפ
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 פ

 יבריוה ,וָאטסַאפ

 ףסוי ,ןאמרעייפ

 לוַאס ,ןַאמשיפ

 דרַאנרעב ,לעשיפ

 קעשזד ,ןַאמייפ

 גניווריוא ,גָאטרעיײפ
 סקַאמ ,גָאטרעיײפ
 וָאשזד ,ןייטשרעייפ
 וָאשזד ,ןייטשרעייפ
 ירעה ,ןייטשרעייפ
 ןטיינ ,ןַאמרעדעפ
 קחצי ,ןאמקילפ

 סוילושזד ,ןייטשדלעפ
 וָאשזד ,ןַאמירפ
 ןטיינ ,ןָאסדירפ
 ירעה ,ןַאמדירפ
 קעשזד ,ןַאמדירפ
 סירָאמ ,ךעליירפ
 סקַאמ ,רָאמיירפ
 אבא ,רָאמיירפ

 הנשוש ,גָאטרעיײפ
 לדָאג ,גָאטרעיײפ
 ,ה ,ןייטשרעייפ
 סירָאמ ,ןַאמיירפ

 צ

 שזדרָאשזד ,ןַאמרעמיצ

 רָאמיעס ,ןאמרעמיצ

 ֹק

 ָאאל ,ץַאק
 ןַאמרָאנ ,ןילָאק
 רוטרַא ,ןילָאק
 רָאמיס ,לעיּפרָאק
 ןעילושזד ,לעיּפָארק
 ןאמייה ,יקסנימשזוק
 שזדרָאשזד ,ןאמפיוק
 ןימינב ,ןיילק

 םהרבא ,רעלבָאנק
 ןישזדוי ,רעלבָאנק

 ןיװלַאק ,ּפּפעק

 יאול ,ּפּפעק
 דיווייד ,רעיוקארק
 םָארעשזד ,ףרָאדסמערק
 ןָאטרָאמ ,ףרָאדסמערק
 בקעי ,סוטראק

 ָאעל ,ץַאק
 ןַאמרעביל ,רעּפוק

 ױף

 דיווייד ,ףעלשאר
 ןיבור ,ןעזָאר

 דרַאנרעב ,טַאלבנעזָאר
 ןַאמייה ,טַאלבנזעַאר

 יאול ,רעגיטכיר

 ץילע ,רעטכיר
 םעס ,ךייר

 דיווייד ,ץילקער

 ׁש

 רוטרַא ,ָאריּפַאש
 ינדיס ,ףרַאש

 ןטיינ ,ףרַאש

 קנערפ ,רעמוש

 לרַאק ,םיובצרַאװש

 ינדיס ,לביטש

 דיווייד-ירנעה ,רעייטש

 ןַאמייה ,לעצנעטש

 ינדיס ,ןרעטש

 טרעבלא ,ןַאמסיורטש

 ירנעה ,ןַאמסיורטש

 וָאשזד ,ןַאמסיורטש

 טרוק ,רעגניזעלש

 סירָאמ ,רעגניזעלש

 סוילושזד ,רעדיינש

 טרעברעה:רוטרא ,רעדערש

 ינדיס ,רעייש

 טרוק ,רעגניזעלש

 לָאס ,ץרַאװש
 דוד ,ץינייטש
 רשא ,םיובצראווש
 סירָאמ ,רעגניזעלש

 טנָאמרעד ןרעװ סָאװ ןעמענ ןופ סקעדניא
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 55 -- .א .א

 259 ,258 -- אבא

 118 ,13 -- רודגיבא 'ר

 ,118 ,115 ,21 -- לרודגיבא 'ר

0 1711, 172 

 142 -- לרעב ,שטיװָאמארבא

 28 --- .ה ,שטיװָאמארבא

 44 -- קעמוס ,שטיװָאמַארבא

 156 --- .ו ,ןָאסמָארבא
 181 ,149 ,128 ,34 -  םהרבא

 171 ,170 ,169 -- למהרבא

 121 -- צלמהרבא 'ר

 26 .ג ,ןורגא
 262 --- בָאקיישזד ,רעלדַא
 214 -- ךירדירפ רעלדא
 88 -- השמ ןוא ציאש ,רעלדא

 24 --- קימאז ,גרעבלעדא

 263 --- ירדא
 190 ,155 --- ןרהא
 140 ,139 -- רעלעג רעד ,ןרהא
 113 - -- היעשי ,רעגוא
 256 ,255 -- .י ,קילגנוא
 51 -- וייח ,ךאברוא
 111 ,106 ;5 --- 1 רעד טסוגיוא
 8 --- אליל ,רענווא
 157 ,155 -- ַארַאס ,רענוװא

 135 - . םעה'דחא

 67 - . שורושחא

 45 - . רעשיביא

 ,72 ,71 ,69 - - םהרבא ,יקציבזיא
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 61 -- שטיװעלַארזיא

 198 -- םירמ ,סלעארזיא

 149 ,148 ,147 ,15 -  ריאמ שטיא

 222 -- והילא תליא

 202 --- ךימיא

 263 --- בייליקיציא

 112 -- קעציא

 24 --- והילא ,שטיװָאקציא
 246 --- .ב ,שטיװַָאקציא
 246 -- .ס ,שטיװָאקציא
 112 --- יקסװָאקציא
 234 -- ץגייא
 149 -- לדייא

 152 --- קיזייא
 262 -- אנח ןוא קיזייא
 148 -- צזרימ קיזייא
 27 --- שטיוועקיזייא
 59 ,57 --- לקנַאי ,רענזייא

 256 ,255 - - ,י ,רענזייא
 16 05 ,13 --- יטפב ,ןייטשנגייא
 26 -- צקשזור ,דלַאװנעכייא
 164 --- דוד ,ןרָאהניײא

 148 -- ןייטשנייא
 254 -- רתסא ,םױבטלַא

 60 --- ןאמטלא

 87 -- לאלצב ,ןאמטלא

 162 --- יכדרמ ,ןַאמטלַא

 148 -- היח ,עטלא

 199 ,146 ,143 ,31 -- רצטלַא

 ,179 ,158 ,133 -- לאכימ רעטלא

263 

 124 --- .א ,ימלַא

 149 ,76 ,71 -- ילא ,עדראבצלא

 65 ,63 --- יקסוועלא

 201 ,5 --- רצדנַאסקעלא

 -- (שיבײל רערעל) רעדנַאסקעלַא

179 ,5 

 256 ,255 --- שטיװָארדנַאסקעלַא
 153 -- צפלא
 253 --- לאוי ,םַאדרעטסמַא

 58 --- ןועמש ,םַאדרעטסמא
 195 -- השמ ,טיורקמא

 148 ,135 --- .ש ,יקסנַא

 130 --- לשנא

 149 -- רתסא

 35 ,34 --- הכלמ-רתסא

 33 -- עקרתסא

 157 --- רעטּפַא

 15 ,74 --- בקצי ,גאלשנעּפא

 247 ,216 --- .ׂש ,םירפא
 203 --- לאירוא ,ַאטסָאקַא

 8 -- רעסקא
 ףסוי ,שטיװַאנָארא

3, 155 

 126 --- םוחנ ,ןַאסנָארא
 66 --- ןאשזד ,יברא
 255 --- .ב ,ןַאמטרא
 ,112 ,21 ,15 ,13 ,12 -- םוחנ .שֵא

3, 114, 115, 118, 13 , 259 

 133 ,115 --- ןָאעל ,שא

 115 ,113 - - לדנעמ ,{שַא

 ,173 ,168 ,165 ,1235 - - םולש ,*שֵא

4, 175, 216 

 156 -- גרעברעדַא
 6 --- דלעפרעדַא

 161 -- לניצ ,ךעשזָא
 135 - . השמ ,ןיגלָא
 81 -- .ל קצילָא

 45 --- ךאבלעקנַא
 15 ,69 --- .ב ,יקסװָארטסַא
 135 ,124 -- ושָאטַאּפָא
 43 -- קחצי ,יקסנישטָאּפָא
 263 --- עלהרש ,יקסנישטָאּפָא
 45 -- ץיּפַא
 67 ,45 --- ןלצּפָא

,142 ,141 --- 
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 6 --- םײהנעּפָא
 48 ,43 --- יכדרמ ,םײהנעּפָא
 222 -- .ש ,םירפָא
 62 --- יקסנילרָא
 ,62 ,43 ,39 -- ןימינב ,ןײטשנערָא

3 64, 65, 68, 69, 10, 16, 86, 
7, 204, 205, 206, 243, 246 

 145 -- קרַאמ ,ןײטשנערַא
 26 -- (ןירוא) יכדרמ ,ןײטשנערָא
 113 --- ןושמש ,ןײטשנערָא
 216 -- .א ,אטסערָא
 15 -- סחנּפ 'ר ,ןשוקרָא

2 

 13 -- ףסוי ,שאדאב
 125 --- הזור ,סילעשטאב

 215 -- ןאבאלאב

 160 ,106 --- ריאמ ,ןַאבַאלאב

 112 --- םַאזלַאב

 112 --- יקסװָאמַאזלַאב

 5 -- לאכימ ,יקסנילאב

 124 -- .מ ,ןיסאב

 58 -- סקאראב

 45 -- רעגאלשנטראב

 45 -- לפטרַאב

 149 -- .י ,סיװעשַאב

 135 -- רעװָאשװָאב

 244 -- ןימינב ,יקסװָאקישזָאב

 156 ,155 ,40 --- דוד ,יקסװָאקישזָאב
 29 -- השמ ,יקסװָאקישזָאב
 124 -- בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 124 -- ילתפנ ,ןיװטָאב
 169 ,113 ,16 --- לרעב ,ןאשטָאב

 29 .י ,קענעכָאב
 122 -- קחצי'והרבא 'ר ,סאבמָאב
 1235 ,124 -- רעב ,ָאכָארָאב
 13 -- ליװנייז 'ר ,יקסװָאקישזרָאב
 124 -- ָאשיײרָאב
 156 --- ןײטשנרַאב
 15 --- ןיײטשנערָאב
 156 ,154 --- קעטוג ,ןײטשנערָאב
 60 --- .ח ,ןיײטשנערַאב
 76 ,70 -- קחצי ,ןייטשנערַאב
 180 -- ןרהא ,יקסייגוב
 180 ,179 --- המלש  ,יקסייגוב

 76 --- שטוב
 124 -- ללַאװכוב

 246 ,65 --- .ל ,רעטלַאװכוב
 181 -- הנח ,סמעדיוב
 --- (רענשטיב) ריאמ-קחצי 'ר ,םיוב

14 
 98 --- װַאלסינַאטס ,יקסװָאזָאשזב
 71 -- לאקזחי ,יקסניזעשזב
 245 --- קילַאיב
 65 --- .ג ,קעלאיב
 61 -- רעביב
 30 -- .מ ,רעביב
 262 --- אדיב
 234 -- .פ .אדיב
 ב02 -- ריאמ ,רענשטיב
 145 --- .פ ,ָאקמיב
 123 -- .א ,אקלציב
 102 ,99 ,97 --- װַאלסעלָאב ,טורעיב

 124 -- המלש ,לקיב
 162 -- אלעפ ןוא ןועמש ,ָאריב

 25 -- ןַאמריב
 154 -- צלעה ,ןאמריב

 29 ,28 --- גייווצנריב
 25 ,24 -- אינַאמ .,גייווצנריב
 ,24 -- לכימ ןוא סחנּפ ,גייווצנריב

25 
 63 --- םואבנעריב
 ,14 ,13 -- רעב-םהרבא ,םיובנעריב

2 112, 120 
 242 -- .בא ,ץלָאהנעריב
 76 ,10 ,43 -- םייח ,ץלָאהנעריב

 201 -- עלעשראה ,סָאטיײב
 157 .-- םילייב

 185 --- רעייב
 28 -- ףסוי ,ןייטשכאלב

 155 --- יקסנישטשאלב

 222 -- ךָאלב

 25 --- םולב

 134 -- ןָאעל ,םולב
 216 --- .ׂש ,םולב

 76 ,74 -- .נ ,לאטנעמולב

 7 -- קצדַאלװ ,טכורפנעמולב

 57 -- יילב

 24 ,21 -- ןייטשבצלב

 221 -- ןימינב 'ר

 76 -- !מ ,רזעילא"ןב
 226 --- יכדרמזןב
 219 ,214 ,213 -- יבצ ןב
 214 -- תיאני לחר יבצ ןב
 76 ,12 -- השמ ,קוסב
 157 ,156 -- צשטוג ,םעב
 69 -- ַאנעב
 262 -- טשטנעב
 13 -- והיתתמ ,ןַאמסנעב
 149 -- הקבר ,ןַאמרעטסעב
 70 -- .ֿמ ' ,קילגרעסעב

 16 ,11 -- .מ .קילגרעסעב

 181 ,180 -- לדנעמ ,רעקעב

 13 -- לאקזחי 'ר ,ןַאמגרעב

 235 .ל ,ןַאמגרעב

 87 -- לבייל ,ןַאמגרעב

 124 -- ןָאסלעגרעב
 222 -- רעגרעב
 258 ,257 --- אטרעב
 215 -- יקצאל ,ידלָאטרעב
 190 ,189 ,149 -- שירעב
 155 ,49 ,28 -- רענילרעב

 6 -- יולב ,רענילרעב

 40 --- ןתנ'דוד ,רענילרעב
 88 -- בוקאי ,רענילרעב

 180 ,175 --- לסָאי ,רענילרעב
 180 -- ילאמ ןוא לסָאי ,רענילרעב
 180 ,179 -- צטעי ,רענילרעב
 25 -- השמ ,רענילרעב
 180 -- לטצי ןוא השמ ,רענילרעב
 163 ,162 -- עלעגייפ ,רענילרעב
 180 --- לדנעמ ןוא ינעפ ,רענילרעב
 94 ,92 --- ןַאמרעב

 22 -- לקנַאי ,ןַאמרעב

 31 -- בקעי ,ןַאמרעב
 157 -- עשַאמ ,ןַאמרעב
 250 -- צומע ,ןרעב

 116 --- דרַאנרעב
 118 ,117 --- װַאלסעלָאב ,דרַאנרעב

 50 --- םייח ,ץלָאהנרעב
 59 ,58 ,57 --- לאיחי ,שטיװָאקרעב

 148 -- קיזייא קחצי ,שטיװָאקרעב
 161 -- שיביײיל ,שטיװָאקרעֿב
 158 ,156 -- רעזיל ,שטיװָאקרעב
 202 --- ׂשוטָאמ ,שטיװָאקרעב
 32 --- לטָאמ ,שטיװָאקרעב

 25 -- ןבואר ,שטיװָאקרעב
 87 -- קיזיא ,טאטשנעקרעב
 ,158 ,152 -- השמ ,טאטשנעקרעב
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 השמ ןוא עלעזייר ,טאטשנעקרעב
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 ,163 ,51 ,50 ,43 -- םהרבא ,שארב

6, 263 
 22 -- .ד ,שארב
 24 -- םירפא ,ןַאמטארב
 241 -- דראנרעב ,ןַאמטארב
 23 -- םארב
 76 ,712 ,710 -- ןרהא ,סדנַארב

 15 ,14 -- ןמחנ 'ר ,רעװַאלסַארב

 221 --- עקארב

 40 -- ביל ,גרעבמָארב
 - תרעדנַאסקעלַא ,יקסװָאטַאינָארב

155 
 40 -- ףעזוי ,יקסװָאטַאינַארב
 27 -- .ל ,יקסװָאטַאינַארב
 124 -- .י ,ןײטשנָארב

 61 --- םורב
 60 -- םהרבא ,םורב
 93 --- סקַאמ ,םורב

 201 -- רודגיבַא ,שזאקורב

 28 --- ןיורב
 26 --- לקנַאי ,ןיורב

 144 -- לדנעמ ,ןיורב
 76 -- לאקזחי ,יקסנישזעשזרב

 33 -- לירב

 154 --- ףלָאדא ,לירב
 216 -- קירב

 124 -- הכרב

 260 --- ןַאגע ,רעכערב

 61 ,60 --- רענערב
 88 -- טשטיא ,רענערב
 135 - - .ח .י ,רענערב
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,5 --- ל ,רענערב

3 14, 75, 81, 85, 86, 87, 88, 

9, 90, 92, 204, 206, 207, 208 
 251 ,51 ,50 -- רעביל ,רענערב

 66 -- רעלסערב

 76 ,14 - - ישוצי ,רעלסערב

 76 -- םירמ (שטיװָאנ) ימע-תב

 ג

 40 - - רעטסלאג

 253 --- ןימינב ,רעטסלַאג

 40 --- ץירָאמ ,רעטסלאג

 58 ,57 --- יקסנעלאג

 26 --- הדוהי ,ףליהטָאג

 222 --- .י ,ףליהטָאג
 256 ,255 --- .ה ,רצנײטַאג

 ,158 ,154 - - לשרעה .,רענײטַאג
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 262 -- היח ,רענײטָאג
 76 ,71 -- ןועמש ,רענײטַאג
 23 -- בילטָאג

 225 ,224 -- .א ,בילטָאג

 ,248 ,247 ,216 --- םהרבא ,בילטָאג
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 247 -- בקי ,בילטָאג

 13 -- הימחנ 'ר .,בילטָאג

 240 -- השמ ,בילטָאג

 236 --- .י .פ ,בילטָאג

 262 ,94 -- גרעבדלָאג

 103 --- הנינח ,גרעבדלָאג

 65 ,64 ,40 -- לדנעמ ,גרעבדלָאג
 156 -- השמ ,גרעבדלָאג
 241 -- .ס ,גרעבדלָאג
 246 ,234 ,155 --- אבוק ,גרעבדלָאג
 76 ,14 -- ןועמש ,גרעבדלָאג

 112 -- לרעב 'ר ,ברַאפדלָאג

 157 ,6 --- ןַאמדלָאג

 200 ,199 -- ץדלָאג
 31 -- ןײטשדלָאג

 144 --- םהרבא ,ןײטשדלָאג

 58 ,57 -- שרעה ,ןײטשרלָאג

 155 --- בוקַאי ,ןײטשדלָאג

 ,16 ,11 ,9 --- לאומש ,ןײטשדלָאג
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 89 -- לקילאומש ,ןײטשדלָאג

 99 ,94 -- אקלימָאג

 180 - - קחצי ,ןָאדרָאג
 92 ,91 - - ןידרָאג
 123 -- .ׁש ,קילצרָאג

 41 -- םולש ,ןַאמטוג

 76 -- טכריפסטוג
 157 -- דוד ,ןאמרעטוג
 26 -- קירנעה ,ןַאמרעטוג
 88 -- ץיניּפ ,שטיוועקטוג
 222 --- שטיברוג
 25 - - .ד .א ,ןודרֹוג
 154 -- עלעה ,יקסרוג

 157 -- ףלעה ןוא קחצי ,יקסרוג

 148 -- לטיג

 25 ,24 ,9 --- רצלטיג

 40 -- והימרי ,רעלטיג

 248 -- השמ ןוא םוחנ ,רעלטיג

 262 ,127 -- ללעטיג

 9 ,6 --- .ה ,גרובזניג

 8 -- הרש ,גרובזניג
 202 --- גרעבסניג
 002 --- רעלסייג

 6 --- רָאדיזיא ,רעלסייג
 29 ,11 --- .ה ,רעלסייג

 204 -- .א ,סעלעיעל-ץנַאלג

 77 ,72 ,44 - -- הקבר ,ץנַאלג

 190 --- יקצאווָאלג

 242 --- רָאדיזיא ,ןַאמסקילג

 28 -- לרעב ,ןַאמסקילג
 27 -- .װ ,ןַאמסקילג

 ,16 ,72 ,71 ,63 --- ףלָאװ ,ןַאמסקילג
6, 204, 232, 246, 258 

 2236 ,235 -- אנח ,ןַאמסקילג

 181 --- לשיפ ,ןַאמסקילג
 44 -- הדוהי ,ןייטשקילג
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 111 --- אקשיצנַארפ ,יקסװָאלָאו .- לאומש ןוא לבייל ,שטיװָארָאה 138 --- ןועמש ,וָאנבוד 65 ,63 -- ןרהא ,דראבלעג

 155 --- גרעבלָאװ 24 193 -- לדוד 8 -- אשזור ,דראבלעג
 111 -- יקסנילָאװ 24 -- ץיװָארָאה 118 ,117 ,116 --- לדוד 'ר 76 ,71 -- .א ,טראבלעג

 58 -- ןַאמלָאוװ 15 -- ילתפנ'םהרבא 'ר ,ץיװָארָאה 124 -- .כ ,ץענוד 236 --  ,גרעבלעג
 144 -- ףלָאװ 60 -- קישטנָארָאה 41 --- קראמ .ב ,יקצעשזראווד 33 -- לינעג
 217 --- שטיװַאפלָאװ 117 -- הסדה 234 --- לאקזחי ,ןַאמיוד 181 -- ץעינעג
 88 -- רתסא ,ןײטשפלָאװ 90 ,89 -- .ח ,שטיװרוה 233 -- ינימ .,ןַאמיוד 22 .- .נ ,יקסװָאברעג

 256 -- דוד ,שטיװָאקלָאװ 147 -- .ׂש ,שטיוװרוה 162 --- יקסנישַאלאשזד 16 --- רעטכירעג
 256 -- סקַאמ ,שטיװָאקלָאװ ,150 ,129 ,91 ,67 ,53 -- רעלטיה 111 --- יקסנילאשזד 179 --- דוד ,רעטכירעג
 111 --- יקסנישזברַאװ 199 ,5 201 -- עלעװלעװ ,ןָאקאשזד 162 --- לדוד ,רעטכירעג
 -- ינעשזד ןוא וָאשזד ,קארטאיוו 45 -- רצלליה 176 -- ירעה ,סאבושזד 40 --- ןַאטַאנ ,רעטכירעג
 242 28 -- רעשּפיה 11 - - החמש ,טאירישזד 21 ,16 -- ןתנ ,רעטכירעג
 222 --- .מ ,יקסדָאגיװ 260 -- ץרּפ ,ןייבשריה 262 -- סבָאקיישזד 262 ,162 -- לּפָאק ,רעטכירעג
 23 -- םהרבא ,שטיװָאנָאשרעג

 149 -- לאיחי ,שטיװָאנָאשרעג

 31 -- יקסבארג

 156 -- ןָאדארג

 60 --- קינארג

 183 -- קצנארג

 7 --- היעש ,קענארג
 263 ,163 --- ץינער ,סָארג

 201 ,103 -- ןַאמסָארג

 15 --- .ה ,ןַאמסָארג

 24 -- ריאמ ,ןַאמסָארג

 181 -- ךלמ ּפןַאמסָארג

 221 --- השמ ,ןַאמסָארג

 6 -- ַאלסינַאטס .,ןַאמסָארג

 87 -- יזאילא ,שטיװעקַארג

 76 ה1 -- ןב ,םענורג

 74 --- אַָאנסעורג

 242 - - .ה .ןאמיורג

 235 --- .מ ,ןַאמיורג

 242 -- ףלָאװ ,ץטירג

 15 ,8 -- קאלירג

 180 -- עטעי ןוא ןאשזד ,קאלירג

 162 -- עטעי ןוא החמש ,קאלירג

 263 --- ןירג

 קחצי ,םיובנירג
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 28 -- קעטוק .,גרעבנירג

 216 -- .פ ,גרעבנירג

 247 - - .פ ,גרעבנירג

 64 -- לזואגנירג
 13 -- םוחנ 'ר ,דלעפסנירג

 73 -- תנ וםירג

,216 ,23 ,22 --- 

 ֹד

 155 -- םייח ,שטיװַאדיװאד
 254 -- .מ ,שטיװָאדיװַאד
 181 -- לדנעמ ,ןָאסדיװַאד

 7 --- ןַאסניװאד

 191 ,175 - - עטנאד
 22 -- םהרבא ,רעגיצנַאד

 30 -- עשטמהרבא ,רעגיצנאד

 248 -- הדוהי ,רעגיצנאד
 160 --- עלעקנַאי ,רעקיצנַאד

 155 --- סקַאמ ,שטיװָאקנַאד

 65 ,64 ,62 --- ישזעי ,יקסנישזבָאד

 87 --- .א .יקסװָארבמָאד

 77 ,10 -- אראד
 76 71 --- .י ןַאמסערָאד

 247 --- .א ,גנַאגפרָאד

 182 -- םירמ-הרובד

 241 -- לא ,סבָאקיישזד

 241 -- קצשוד ,סבָאקיישזד
 263 -- לָאעשוד
 45 -- ןאשורעשזד

 13 -- השמ 'ר ,יקסװָאלאיד
 30 -- ןועמש ,טנאמאיד

 28 -- ףסוי ,ןאמויד
 63 -- .ה .יקסוועליד

 246 -- המלש ,יקסוועליד

 179 --- המלש ,רעניד

 150 -- ןאלצל ,ןיקסיד

 233 -- אירָאטקיװ ,סיווייד

 125 -- השמ ,יקסװָאנשזולד

 ,69 ,55 ,53 ,44 --- טרַאהנעגעד
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 263 -- ינצד
 111 --- יקסװָארבמעד
 216 -- ןיקבארד
 152 ,150 -- װַאלסעלָאב ,רענבָארד
 241 -- ָאעל ,יקסוװָאקטורד

 ה

 28 -- רעבאה

 242 --- יויא ,גרעבלאה

 242 -- אטיר ,גרעבלאה

 22 ,13 -- השמ ,רעטלַאה

 135 -- בייל-השמ ,ןרעּפלַאה

 181 -- עקלארשי ,רעמַאה

 45 --- צקטנאה

 103 -- דראנרעב ,עקטנאה

 150 --  אקנאה
 157 -- לפה ,דלעפנעסאה

 30 -- (לקעּפ) םייח ,לקסַאה

 76 ,71 -- (.ש ,ץרעה) .י ,טרַאה

 22 -- .ה ,סאלגטרַאה

 195 -- סעדָאה
 -+  איראמזאקסנַאירַאמ ,גרעבכַאה

3 04 76 
 34 ,33 ,32 --- ןַאמרעכָאה
 181 ,28 -- ןַאמּפָאה
 234 -- בוקַאי ,ןַאמפָאה
 135 --- ןויבצ) ןַאמפָאה
 124 --- ןײטשפָאה
 88 ,60 ,28 --- שטיװָארָאה
 247 ,216 -- .א ,שטיװָארָאה
 29 -- ילתסניםהרבא ,שטיװָארָאה
 24 --- םירפא ,שטיװָארָאה
 61 -- ףלָאװ ,שטיװָארָאה
 25 -- קצליװ ,שטיװָארָאה

 192 --- ןרָאהשריה
 157 -- חסּפ ,ןַאמשריה
 26 -- לסָאי ,ןַאמיײה

 220 --- ךירנייה ,ענייה
 202 -- בייל'ריאמ ,ןַאמלעה

 163 ,162 -- ןצלעה

 117 -- ענעלעה

 263 -- טָאגפלעה

 9 --- .מ ,גינעה
 220 -- השמ ,סעה

 206 --- (עקייבילוק) יכדרמ ,ןַאמרעה

 144 -- ץרעה

 152 ,94 ,86 -- .ׂש .י ,ץרעה

 28 -- .ׁש ,ץרצה

 154 ,15 --- װַאלסינַאטס ,ץרעה

 222 ,203 ,196 ,194 ,26 --- לצרעה

 144 -- לשרעה

 256 ,255 -- .ד ,שטיװָאקילשרעה

 246 -- .ֿמ ,שטיװַאקילשרעה

 263 -- לינַאמ ,שטיװַאקילשרעה

 156 -- סוקראמ ,שטיװַאקילשרעה

 -- הנח ןוא לווייפ ,שטיװָאקילשרעה

263 
 87 -- .ׂש ,ןרָאהנעשרעה

 260 -- המלש ,שטיװָאקשרעה
 118 -- עשוהי:םהרבא 'ר ,לישעה

 וו

 161 ,158 -- צלהיח

 246 -- .ר

 86 -- היח ןַאמטָאר

 209 ,208 ,204 -- .ׂש

 ,246 ,16 ,711 ,52 - - המלש

 ,אגאוו

 ,אגאוו

 ,אגאוו

 ,אגאוו

 ,אגאוו
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 8 --- קיוודול ,שטיװָאנישזוװאוו

 130 --- גרעבלעוואוו

 263 ,163 --- אניגער ,אכרעשזאוו
 וואטענבערג  -- 50

 51 -- בקצי ,גרעבנעטאוו

 156 --- דלעפנעטאוו

 28 --- .ה ,ןַאמרעסַאװ

 181 --- ןַאמסקַאװ

 161 --- ןָאמגרַאװ

 235 --- לרַאק ,ןָאגראוו
 (י ,סיװעשַאב) קחצי יקסװַאשרַאװ

--- 25 
 175 --- ריקי ,יקסװַאשרַאװ

 117 -- קחצי ,רעקרוָאװ
 256 ,255 -- .ׁש ,אצינשזָאװ

 111 --- לקיימ ,יקסװָאלָאװ

 180 -- ןתנ ,גרעבנעטיוו

 172 ,158 --- םלעהליוו

 191 --- .א ,שטליוו

 129 --- יקסנישטליוו

 241 --- רָאדיזיא ,יקסנישטליוו
 131 ,1230 --- לשנא ,יקסנישטליוו

 131 ,130 --- לאקוחי ,יקסנישטליוו

 132 -- לאיחי ,יקסנישטליוו
 154 -- יקצישטליוו

 45 -- ילליו

 44 -- רעגגיליוו

 43 -- לדנעמ ,רעגניליוו

 150 -- לדנעמ ,רעקניליוו

 26 -- גרעבנליוו

 137 ,136 -- ץרּפ ,גרעבנעליוו

 63 -- .ה יו

 124 - - .מ ,רעניוו
 149 - . םהרבא ,עקרָאיװעיװ
 44 - - קעינעה ,קינרעיװ
 44 - - אקטאנ ,קינרעיװ
 199 -- רָאטקיװ
 253 -- םולש ,ץעטשריװ
 99 -- יקסנישיוו
 112 --- ץילשיוװ

 112 --- יקצילשיוו

 263 - - רצזייוו
 ,201 ,140 ,139 ,27 ,6 --- גרעבנייוו
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 8 --- .ד ,גרעבנייוו
 76 ,11 --- דוד ,ץלָאהניײװ

 253 -- השמ ,ץלָאהניײװ

 31 -- ביורטנייוו

 76 ,71 --- .מ ,ןַאמנייוו
 254 -- השמ ,ןַאמנייװ

 40 -- בירנייוו
 208 --- לאומש ,בירנייוו

 124 --- שרעה ,ךיירנייוו
 137 ,124 --- סקַאמ ,ךיירנייוו
 8 --- . ,קָאטשניײװ
 194 -- שירעב ,ןייטשנייוו
 25 --- דראבסייוו
 248 --- גרעבסייוו

 180 --- םהרבא ,גרעבסייוו
 88 --- םהרבא ,ץלָאהסיײװ
 263 --- ןאמסייוו

 9 --- גרצעבנסייוו

 88 -- םהרבא ,רצסיײיוו

 254 -- צשזנא ,רענלעפסייוו

 241 --- לָאס ,ּפָאקסײװ
 76 ,15 -- םהרבא ,ץייוו

 214 -- ןַאמצייװ
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 16 -- לאונמע ,טאלבנעצייוו

 44 -- יקסװָאקדַאלװ

 'ךנעימ:לעטלעּפ פלעגיפ) עקדַאלװ
 76 ,11 --- (יקצעשישז

 ,122 ,121 --- םהרבא ,עקרַאיװעװ

3, 124, 125, 193 

 -- ףלָאװ ,עקרָאיװעװ
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 157 -- ןַאמטלעװ
 263 ,158 -- םהרבא ,רעגנעוו

 263 -- טצלצה ,רעגנעוו

 206 -- רעלסקעװ

 31 ,21 ,15 ,11 --- םייח ,רעלסקעוו

 87 --- לװנייז ,ןייטשקעו

 201 -- צדרעװ

 16 --  אנימ ,עדרעוו

 220 --- .א .,וייהטרעוו

 45 -- רענרעװ
 254 -- רתסא ,יקסװַאלצַארװ

 253 דוד ,יקסװַאלצָארװ

,120 ,5 

 ז

 117 -- קעשטנָאיאז

 94 ,92 ,91 -- שאיראכאז

 111 --- יקספלאז

 255 --- .י ,גרעבצלַאז

 181 -- ןַאמצלאז

 155 --- אשזדַאמ ,ןַאמצלאז

 135 ,133 -- גיװדול ,ףָאהנעמַאז
 217 --- לארשי ,ליווגנאז

 29 - - ףסוי ,דנאז
 222 - . םהרבא ,קַאז
 11 -- סקַאז
 31 - -. זױהנעסקַאז
 157 --- ןיװָאז
 220 ,203 -- לימע ,ַאלָאז
 242 -- ןעלעה ,אראבז

 248 --- ּװָאראבז
 216 --- לװייפ ,יקסראבוז

 248 ,147 -- .א ,יקסװָאזוז

 216 --- שטיװעלעדנוז

 30 -- ןַאמסוז

 88 - . עשטיא ,רעיוז

 202 --- לטיג ,סאגיז

 236 ,235 ,234 ,3 .ה ,סאגיז

 199 -- רוטרא ,םיובלעגיז

 76 ,74 - - ןאילוי ,גרעברעבליז

 246 -- ףסוי ,גרעברעבליז

 246 -- .מ ,גרעברעבלעז

 77 ,10 -- קצטָאמ ,גרעברעבליז

 44 -- קצטָאמ ,גרעברעבליז
 54 -- סחנּפ ,ןַאמרעבליז

 220 -- בראפרעבליז

 124 -- ןמלז ,גייווצרעבליז
 222 -- לדנעמ ,רעגניז

 197 - . .ד .ש ,רעגניז

 43 - דוד ,ןאמסיז
 28 --- .ה ,רעסיז

 64 --- ןַאמצייז
 57 -- קחצי ,ןַאמצייז

 133 -- ןַָאעל ,ןַאמדייז
 88 -- לאומש ,ןטייז

 וו ַא כָאט ס נע ש ט
 נא = 2 יא א א יא עב א א יי עי טי יי אי טי יה 26 טי נב יב שי יי

 222 --- ,ד האֿבז
 260 -- הירכז
 66 --- קיגטָאלז
 44 -- ןָאעל ,רעװלצז

 15 -- לשוהי 'ר ,ןַאמגילעז

 160 -- .ז ,דלעפנילעז

 155 --- שטיװָאקילעז

 8 -- האל ,שטיװַאקילעז

 ורובבק,  2 6, 219

 174 -- החדז
 26 ,24 --- רימידַאלװ ,יקסניטָאבַאשז

 208 -- קחצי ,יקסנישזאשז

 ,154 -- קחצי:בקעי ,יקצעיװָאנראשז
8, 208 

 184 -- יקסװָארבושז
 124 -- .מ ,יקסװַאקושז
 165 --- םייח ,יקסװָאלטישז

 43 .ל ,ה ,יקצינטישז

 260 --- אזצלעשז

 43 -- יקסװָאגילעשז
 98 -- ןאפעטס ,יקסמַארעשז

 133 - . הוח

 122 ,121 --- רעקצַאק ,היקזח

 {1| -- היה

 193 ,135 - - עלהיח

 148 -- שרעה:םייח

 258 ,257 - - בייל'םייח

 חנא  -- 260, 261

 146 -- הנח

 176 -- ללהנח

 195 - -. המח

 ט

 225 - - דוד ,יקסנאט

 216 ,215 - - .א ,רעװָאקַאטרַאט

 136 --- יָאטסלָאט

 100 -- הציש 'ר ,רעקַאט

 160 -- ףסוי ,לקנוט

 136 --- .ז ,װַאקרוט

 866 --- גל ושיביוט

 24 -- לארשי ,גרעביט

 42 --- .מ ,יקסנישטָאקיט

 528 - - 'רשנכווט

 75 --. ףסוי ,םואבנענעט

 76 -- ףסוי ,םוַאבנענעט
 25 --- ריאמ ,םיובנענעט

 39 -- ילתפנ ,םיובנענעט

 208 -- ץרּפ ,םיובנענעט

 144 ,88 --- ןמלז ,גרעבנענעט

 -- הימחנ ,םירפא ,יקסװָאקבמָארט
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 25 --- ףסוי ,רודלּפמורט
 203 --- יקסװָאקיַאשט

 58 -- המלש ,קינּפַאשט
 44 - . םהרבא ,ינרַאשט
 126 -- לאינד ,ינראשט

 234 ,233 -- ןעלעה ,ינראשט

 216 -- ןירעשטישט

 203 -  הנשוש ,אקסוװָאכָאטסנעשט
 148 - - יקסװָאכָאטסנעשט
 133 - - ףסוי ,יקסװָאכָאטסנעשט
 "װָאלַאגניס) ןרהא רעװָאכָאטסנעשט

 179 ,140 ,139 ,88 -  (יקס

 157 -- ַאלעגאי

 201 -- יקסרָאװַאי

 45 -- ךאבראמ-יקסנישזאי

 8 -- יקסװעשטַאי

 26 -- רוכאי

 25 ,24 --- יקסוװוָאנַאי

 119 -- ַאײח 'ר ,יקסוװָאנַאי

 124 -- .ׁש יקסויָאנַאי

 195 -- קצנַאי

 183 -- טלעקנַאי

 247 .-= 3 ,ליֿבסַאי

 76 -- ףלָאװ ,ינסַאי
 112 ,61 ,60 ,39 -  שטיװָאבוקַאי

 65 ,63 -- דוד ,שטיװָאבוקַאי

 87 -- .י ,שטיװָאבוקַאי

 253 -- .ל .י ,שטיװַָאבוקַאי

 246 -- .ל ,שטיװָאבוקַאי

 15 -- רעזײל 'ר ,שטיװָאבוקַאי
 51 ,50 -- לשמש ,שטיװָאבוקַאי

 112 --- יקסװָאבוקַאי

 221 -- קרַאמ ,םולברַאי

 156 - . עשטעי ,יקצערַאי
 157 ,154 --- סירָאמ ,יקצערַאי
 30 -- שינָאי
 148 --- לסָאי

 171 ,170 -- ללצסָאי
 8 -- ךערעב ,שטיװעלעסָאי

 35 .-- תידוַהי
 24 -- .מ ,שטיוועזוי

 154 --- ףצזוי
 156 -- שטיװָאפעזוי
 179 ,147 --- ףסוי
 261 --- םירוי
 28 -- .י ,שטיוװעקרוי
 133 -- אטסירוי
 135 -- הכרב ,אטסירוי

 ַךֹּצ .י ,אטסירוי

 135 ,134 ,133 -- קחצי ,אטסירוי

 16 ,14 ,12 ,11 --- ביל ,אטסירוי

 129 -- לאקזחי

 132 --- לאיחי

 90 -- לקיצי
 21 -- ר ,יקסלע

 יעקב  - 135, 197
 117 -- קחציבקעי יי
 163 -- אפעטס ,שטיוװָאנָאשעי
 116 -- קחצי יר
 118 -- לקחצי 'ר
 124 -- םיפצי ,ןירושי

 216 -- .צ ,ליכשי

 117 -- רעב-רכשי 'ר
 60 - - היצשי
 148 - . צלהשמ:לארשי

 177 -- המלש:לארשי

 כ

 56 --- ןיטויַאכ
 234 -- .װ ,ןיטויַאכ
 154 -- .ש ,ןיטויַאכ
 -- אטרעב ןוא לרעמש ,ןיטויַאכ

155 
 76 ,71 --- םוחנ ,ןינַאכ
 195 -- לקצַא
 150 -- ׂשאכ
 13 -- אװעלָאכ

 234 -- .ל ,יקצאניוכ
 195 -- צקייכ
 218 ,216 -- הֹנוי ,הסכ
 263 -- דוד ,טַאּפארכ
 263 -- סקַאמ .,טָאּפארכ

 ,11 ,8 -- הנקלא ,יקסװָאלַאבָארכ

6 866, 154, 175, 200, 204, 212, 

2 223, 224, 259, 61 

 כרושטשעוו  -- 93, 94

 ֹל

 193 .--- האל

 166 -- צקטיא ,רַאזַאל

 50 -- םהרבא ,שזַאינשזַאל

 51 -- שזצסינשזַאל

 139 - - רוַאדנַאל

 6 -- רצואדנַאל

 149 ,61 --- ױרנַאל

 14 += ןושרג "ר ,יודנַאל

 113 . - הדוהי 'ר ,ױדנַאל

 15 -- צלעבייל 'ר ,ױדנַאל

 6 -- ןירעװעס ,יױדנַאל

 1023 - - .א ,ןַאמסדנַאל

 216 -- .ל ,ןַאמסדנַאל

 158 ,154 -- לדנַאל

 28 - - .מ ,ןַאמטסַאל

 253 -- דוד ,יקסװָאקסַאל

 24 -- ץרּפ ,רעקסַאל
 45 -- יקסנישַאל

 94 -- דראשטיר ,לַאטנעװַאל
 200 --- אטָאל
 248 .פ ,יאול

 176 ,115 --- האל-זיאול

 32 - . טראבול

 28 = 5 וא בנללרוק

 51 ,50 ,47 ,43 --+ השמ ,גנילבול

 217 --- לימצ ,גיוודול

 216 -- א ,יול

 116 -- קחצי יול 'ר

 260 ,150 --- "ןתיול,

 98 - . שאקול

 242 -- ןבואר ,סקול

 26 --- ןרהא ,גרובנעסקול

 28 .--- .ףוהוק

 205 --- .י ,ןַאמביל
 162 -- ןַאמרעביל

 255 -- .י ,ןאמרעביל

 263 --- ץלייב ,שטיװַארביל
 254 -- עקשזור ,רענרעגיל
 ודל --- סטיל

 154 -- למייח ,קַאװטיל

 124 --- .ל ,קַאװטיל
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 215 - - השמ ,װָאקַאװטיל

 216 --- וָאניװטיל

 118 --- .א ,ןַאמטיל

 240 -- .בֹא ,ןַאמטיל

 168 -  םהרבא ,ןַאמטיל

 172 -- ריאמ ,ןאמטיל

 25 -- לשרעה ,רעטכיל

 154 -- .ס ;רעדניל

 166 --- לינָארב ,ץישּפיל

 8 -- אלפב ,ץישּפיל

 219 -- דוד ,ץישּפיל

 161 -- לשרעה ,ץישּפיל

 29 - - .י ,ץישּפיל

 114 -- לאקזחי 'ר ,ץישּפיל

 48 -- ביל

 195 -- צשטבייל

 135 ,35 --- שיבייל

 222 --- לצונד ,לבייל

 285 .--- קֶצֿביוְל

 137 ,135 - - .ה ,קיװייל

 60 --- שטיװַארעזײל

 219 ,216 -- הנח ,ןדמל

 76 ,15 ,12 --- בקצי ,רעבעל

 157 ,61 - - ןַאמרעדעל

 ,88 ,87 ,85 -- השמ ,ןַאמרעדעל

9, 90, 92, 93, 102, 104 

 233 -- .ק ,ןאמרעדעל

 61 --- אקסװָאטראוועל
 124 -- ללה-ףסוי ּפיוועל

 165 -- טור ,שאיוועל

 124 .מ ,ןַאטיװעל

 74 --- קיזייא ,ןיוועל

 76 -- קחצי ,ןיוועל

 75 -- גיװדול ,ןָאהסיװעל

 155 -- ףלָאװ ,לָאהנעװעל

 161 ,43 -- השמ ,ץָאהנעװעל

 113 -- שיבייל ,לאטנעװעל

 262 --- הירכז ,ןייטשנעװעל

 261 ,260 -- לאיחי ,ןייטשנעװעל

 161 -- קצלע ,ןייטשנעװעל

 27 --- שטיװַָאקװעל

 248 ,247 -- יבצ ,שטיװָאקװעל

 235 -- ןַאמָאר ,שטיװָאקװעל

 116 -- דוד 'ר ,רעװעלעל

 99 ,94 -- ןינעל

 263 - - טטיא ,רענשטנעל

 263 -- והיעשי ,רענשטנעל

 -- עטעי ןוא והיעשי ,רענשטנעל

262 

 263 --- השמ ,רענשטנעל

 263 -- לרעּפ ,רענשטנעל

 263 -- אקסניקנעל
 26 -- קצליװ ,יולסיל
 22 -- בקצעי ,יולסעל

 24 -- לביײל ,יולסעל
 125 --- ףסוי ,שטיווטפעל
 246 -- .ס ,רענרעל

 218 --- יקסנישטשעל
 216 --- יקסניצשעל
 16 -- ךענעה ,תודּפל

 ּמ

 263 -- (עקטיא) אשזדַאמ

 ,86 ,16 ,11 ,43 -  לאפר ,רעלהאמ

204 

 205 - - דוד ,סיטאמ

 11 -- .ה ,סילטיאמ

 195 ,35 -- ריאמ

 173 ,170 --- הנוי-ריאמ

 112 --- יולה:לאיחי ,ריאמ

 יעניל ,הנח ,יפָאס ,דוד ,יקסראלַאמ

 162 -- צדלעז ןוא
 93 --- וָאקנעלַאמ

 135 --- קיציא ,רעגנַאמ

 30 -- לדנַאמ

 44 --- ןימינב ,םיובלעדנַאמ

 135 --- ביל ,ינַאמ

 28 -- סַאמ

 220 - - ' ,םױבטסַאמ

 166 --- יקרָאג ,םיסקַאמ

 102 ,99 - - איראמ

 165 - - ילראמ

 130 ,41 -- .ב .קרַאמ

 205 -- לדוי ,קרַאמ

 175 ,85 --- שטיװַאקרַאמ

 102 --- טנומגיז ,שטיװָאקרַאמ

 157 ,154 -- דלעפסוקרַאמ

 ,8 ,6 -- קירנעה ,דלעפסוקרַאמ

1 15, 16, 25, 103, 120, 148, 
9, 161, 201, 202 

 9 -- .מ ,דלעפסוקרַאמ

 124 -- ץרּפ ,שיקרַאמ
 161 -- לרַאק ,סקרַאמ

 67 -- שרַאמ
 182 --- הרובד ,שַאמ
 66 --- יקסנישַאמ
 142 ,141 -- לשַאמ
 114 -- לאומש 'ר ,רעװעליהָאמ

 ן5פ -- לטָאֿמ

 56 --- ָאנידָאלָאמ

 93 ,91 --- וָאטָאלַאמ

 65 --- .י ,שטיװָאנָאמ
 203 - - טרַאצַאמ
 202 -- ץירָאמ
 156 -- לקנַאי ,ץירָאמ

 206 --- יקצישטשַאמ
 263 --- .ס ,שטיװָאקשַאמ

 27 --- יקסװָאקשַאמ

 9 -- װַאלסינַאטס ,יקסווָארינזומ

 263 -- ןושרג ,שטיװָאנומ

 147 -- היח ,סעקשומ

 8 --- קולאכימ

 145 -- שינייב ,שטיוועלאכימ

 26 --- לבי

 182 -- לדנימ

 92 -- ץנימ
 76 ,12 --- ןימינב ,ץנימ
 179 --- בקעייהמלש ,ווָאקנימ
 262 :261 --- בקעי:היעשי ,ףָאקנימ

 146 -- קצטצימ
 175 ,98 --- םַאדא ,שטיוועקצימ

 198 -- לרימ

 92 ,91 .-- יקסרימ

 159 --- .יקסװָארעשימ

 21 --- םייח'-והילא 'ר ,לזיימ

 124 -- ןמחנ ,לזיימ
 29 - -  .ה ,סילטיימ

 76 ,15 --- םירפא ,שטיװָארעײמ
 253 -- יכדרמ ,שטיװָארעײמ
 133 -- יטָאל ,ךאלמ
 135 ,124 - . בל ,ךאלמ

 65 ,63 ,44 -- ןועמש ,וָאנידָאלמ

 ,140 ,82 -- רימידאלװ ,םעדעמ
5, 152 

 166 -- המלש ,ןַאמלעמ

 176 ,173 -- לדנימ

 165 ,90 + - המלש ,ןָאסלעדנעמ
 165 ,164 --- עלעדנעמ

 ,121 ,120 -- רעקצָאק ,עלעדנעמ

124 
 203 ,135 - - םירפס רכומ עלעדנעמ
 124 -- בקצי ,לטסעמ

 128 -- הירא ,רעזרימ

 76 ,12 --- אדיא ,ןאשזרעמ
 144 .-- יכדרמ ,ןירעמ
 200 ,199 --- יכדרמ

 199 ,53 -- םירמ

 125 ,124 -- ןמלק ,רומרמ

 152 ,149 ,148 ,133 ,118 -- השמ
 115 -- לאיחי ,השמ

 260 ,119 -- בייל'השמ

 190 -- לאעומש-השמ

 ב

 111 --- ןָאעלָאּפַאנ

 159 ,148 -- קַאװָאנ

 74 -- םירמ ,שטיװָאנ

 150 --- ףצזוי ,יקסניװָאנ

 152 -- צטָאנ

 9 --- גרעבמַאנ

 ,168 ,145 -- דוד שרעה ,גרעבמָאנ

9, 170 

 53 -- השמ ,םיובנעסונ

 28 -- דלפעפיונ

 28 --- .מ ,דלצפיונ

 118 --- הימחנ
 ,125 ,16 ,13 -- לאומש  ,רעגינ

7, 138, 216, 218 

 88 -- דוד ,ץלָאהנעסינ

 88 -- לשרעה ,ץלָאהניסינ

 174 ,173 --- עשזדנא ,יקסװעיָאמעינ

 24 -- יקסװָארימעינ
 ,40 ,16 -- לאומש .,יקסװָארימעינ

208 
 6 :5 --- ןַאילוי ,שטיוועצמעינ

 67 ,45 --- קללָאיצינ

 172 --- יײלָאקינ ,שטיװעיאלָאקינ
 51 -- עשוהי ,גרעבנרינ
 163 ,158 - - עיש ,גרעבנערינ
 28 ,6 -- ןַאמיינ
 29 --- .ג ,ןַאמיינ
 178 --- .ד ,קרַאמיינ

 202 ,58 --- דליפיינ
 76 ,12 ,41 --- ךלמ ,טדאטשיינ

 216 --- .מ ,רימנ

 ֹס

 89 --- שטיװָאנַאסמַאס

 ,93 ,8/ -- קחצי ,שטיװָאנָאסמַאס
6, 147 

 197 ,196 ,195 --- ענאס
 162 ,156 ,155 -- לארשי ,לָאבָאס
 99 --- ןיטאמָאלָאס

 56 -- .י ,יקסָאס
 202 -- צעלמהרבא ,עדרעבוס
 59 --- רטָאיּפ ,לּפוס
 125 --- .נ ,ןילדרעווס

 65 --- םייח ,יקסוװַאטס
 7 -- .ב ,אללאטס

 203 -- קולאטס

 105 ,98 ,94 ,93 ,91 --- ןילַאטס

 87 .--- שטיװעיקנַאטס

 88 -- ןמלז ,יקסוװעשַאטס

 89 -- םהרבא ,ראלָאטס

 190 -- יליװ ןוא ,טרַאוטס
 258 .--- ויטס

 199 -- אפפטס

 246 -- .ח ,רעװליס

 ,226 ,225 - - רפב-בקעי ,רעוװליס
5, 259 

 246 --- .ס ,רעװליס

 162 --- ץיװָאקמיס

 ,140 ,1239 - - ןרהא ,יקסװָאלַאגניס

261 

 125 -- ןָאטּפא ,רעלקניס

 ,135 -- ןמחנ ,ןיקריס

20 

 183 - -- קָאלטאמס

 61 - - לאגיס

 104 ,103 --- ארָאד ,לַאגעס

 104 ,102 -- םײח ,לאגעס

 162 -- רצזנעס

 2232 - - בקי ,רעזנעס

 157 - - צלעה ,שזראצרעס

 114 -- ןנחלא'קחצי ,רָאטקעּפס

 203 -- יכדרמ ,רָאטקעּפס

 206 --- יקסווָאקדאלקס

 9 - - יאוואלס ,יקסווָאקדאלקס

 155 --- קצנָארװַאקס

 195 - -- לָארס

 195 - - קצילָארס

,217 ,5 

 ע

 15 - . טסילצדי

 87 --- קערַאמ ,ןַאמלעדע
 ,135 ,125 ,124 --- דוד ,טאטשלעדע

4, 224 

 25 -- ןיטרַאמ ,ןעדע
 260 -- ילצ

 260 -- .מ ,ןיקלצ

 216 -- ןייטשלפע

 30 --- דוד ,לעגנע
 21 -- הדוהי 'ר ,לעגנע
 11 -- לדנעמ:קיציא ,ןייטשּפי
 21 ,16 -- לדנעמ-קיזייא ,ןיטשּפע

 ,66 ,65 ,64 ,63 --- רתסא ,ןייטשפע
9 712, 76 

 24 --  װַאטסוג ,ןייטשּפע
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 179 - - לשרעה ,ןײטשּפע

 76 ,72 ,69 -- ןתנ ,קצ

 73 - - .ג ,סקע

 163 -- ןייטשקעצ

 133 -- סקַאמ ,קירע

 199 ,146 ,143 - -- ךילרע

 166 -- ילצשרעה ,ךילרע

 61 -- ךעלרע

 44 -- ןימינב ,דלעפנערע

 ּפ

 180 .-- והרבא .טַאּפ

 155 ,76 ,15 ,72 -- בקצי טַאּפ

 45 --- 'וָאססאּפ

 135 -.-- ףסוי ,וַאקינרעיּפַאּפ

 158 ,156 ,155 --- עשטעי ,אלוקַאּפ

 179 --- לדנעמ ,אלוקַאּפ

 155 --- לדנייש ,אלוקַאּפ

 40 --- לָאסַארַאּפ

 235 --- .ר ,לצטראּפ

 40 --- ןועמש ,ילירָאהָאּפ
 -- ןָאע* ןוא יװעל ,יקסװָאקזָאּפ

254 
 33 ,30 -- לאלצב ,שטיװעשאטָאּפ

 76 ,14 -- סעזָאמ ,שטיװעקאלַאּפ

 99 ,98 --- יַאװעלָאּפ

 125 .-- .א ,ץנַארעמַאּפ

 39 -- שטנעיּפַאּפ

 87 .-- .ח ,יקסוװיָאלדוּפ

 175 -- ןיקשוּפ
 100 --- װאלסצלָאב ,יקצעסאיּפ

 76 ,15 --- בקצי ,לעטיּפ

 ,152 ,159 ,137 ,135 - - יקצוסליּפ
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 260 ,125 --- דוד ,יקסניּפ

 216 --- .ל ,סעניּפ

 31 ,28 - - והימרי ,קיּפ

 263 ,166 ,163 --- יׂשזור ,רענוואלּפ

 253 --- םולש ,רענוװאלּפ

 163 -- עשטנצלעה ,שטַאוװילּפ

 163 - - קצטַאמ ,שטַאוװילּפ

 57 .--- שיבייל ,יקסוועשעלּפ

 158 --- צרולטעּפ

 202 -- עקשטעּפ

 44 -- קצינעה ,קאסעּפ

 170 ,118 - - טלערעצּפ

 65 ,64 ,63 -- ךענעה ,יקסלעדארּפ
 28 .ז ,טרָאּפארּפ

 39 -- רעזיל ,טרָאּפארּפ

 184 -- לזָארּפ

 87 - - לשרצה ,רעזַארּפ

 154 -- ןאי ,יקצישורּפ

 66 --- חנ ,יקצולירּפ

 (םירפט ,אקציווילג) שטיװָארעזײרּפ
= 8 

 176 -- לטָאמ ,שטיװָארעזערּפ

 65 -- שטיװָארעזיערּפ

 133 ,51 ,43 - ןושרג ,עקדנערּפ
 165 ,88 - - ץרּפ
 ,155 ,146 ,145 ,9 ,8 --- ןרהא ,ץרּפ

15 
 9 - . הנח ,ץרח

 רענייפ

 ,רענייפ

 ,ןַאמרעדעּפ

 ,135 ,102 ,83 ,82 ,9 -- .ל .י ,ץרּפ

1 1435, 149, 156, 161, 163, 

168 

 8 -- 'װַאלסינאטס ,יקסוסישּפ

 175 - . רעקסוסישּפ
 82 ,מ ,יקסװָארישּפ
 15 -- לטָאמ ,שטיװַארעשּפ

 28 -- +י ,יקסװָארעשּפ

2 

 14 -- (שמש ירוא) ןרהא ,ץלאפ

 88 -- .ח ,קלאפ

 13 -- םייח 'ר .,רַאטקַאפ
 8 --- אטָאל ,רָאטקאפ

 242 -- םהרבא ,סקַאפ

 242 --- ינעשוד ,סקַאפ

 235 --- .שזד ,גרעטבראפ

 22 -- לשרעה ,ןייטשברַאפ

 43 --- ליגָאפ

 159 --- שָאפ

 60 -- סקופ

 129 --- בייל'םייח ,סקופ

 למ 13 --- אמ ,סקופ

 158 -- ארטסע ,סקופ

 28 --- שטיװָאּפיליפ

 21 --. ןייטשלעקניפ

 158 --- קצזוי ,ןייטשלעקניפ

 125 --- ָאעל ,ןייטשלעקניפ

 88 -- לאיחי ,שיפ

 92 -- דגורגשיפ

 182 ,12 -- לשיפ

 145 -. שטיוועלשיפ

 45 -- לדנעמ ,שטיוועלשיפ

 24 -- ןאמשיפ

 45 -- רעשיפ
 253 -- השמ ,רעשיפ

 149 --- לגייפ

 163 .-- ףלָאװ ,עגייפ

 אינירעט יקסניּפָאק ,םיובנעגייפ

166 
 26 -- שטיװָאלװייפ

 156 -- צלעשרעה ,שטיװָאלװיײפ

 245 -- דראנרעב ,קעטייפ
28 2 - 

 145 ,45 -- אשזיא

 ,ןסס ,158 -- צלצעזייר ,גָאטרעיײפ

263 
 -- הנח ןוא לשרעה ,ןייטשרעייפ

162 
 67 -- יקייפ

 223 -- .ג ,ןאמרעדעפ

 263 -- צשצצ

 ,71 ,23 ,8 ,5 - - לאפר ,ןאמרעדעפ

,133 ,102 ,86 ,76 ,715 ,13 2 

,173 ,159 ,158 ,156 ,155 ,9 

,197 ,189 ,180 ,179 ,178 ,6 

,228 ,227 .,226 ,212 ,204 ,8 

,245 ,236 ,235 ,234 ,233 ,9 

269 ,260 ,259 ,8 

 126 -- .י ,ןַאמדלעפ

 157 ,154 -- ינעפ

 124 -- רעפעפ

 246 -- .ב ,רעפעפ

 124 - - ָאקסיצנַארפ
 45 --- יקצנארפ
 148 --- ריאמ-עשטיא ,קנַארפ
 41 -- סנַאה ,קנַארפ

 148 -- לסָאי ,קנַארפ

 ,111 ,110 ,106 -- בקעי ,קנַארּפ
12 

 26 -- שיבייל ,קנַארפ

 63 -- אינער ,קנארפ

 ,147 ,133 ,89 -- לאומש ,קנַארפ

8, 149, 150, 175 
 35 -- שרפצה ,םיַארּפ

 230 -- םהרבא ,רעמָארפ

 164 - - .ש ,גורפ
 191 -- ןמלז ,ןַאמורפ

 246 -- .מ ,רעדנעלדירפ

 פרידמאַן  - 60, 61, 263

 65 --- .ה ,ןַאמדירפ

 254 -- רעזייל ,ןאמדירפ

 201 --- לקנַאיםוחנ ,ןַאמדירפ

 166 --- לינַאמ ,ןַאמדירפ

 160 --- לילַאּפ ,ןאמדירפ

 ,69 ,68 ,65 ,43 --. פיליפ ,ןאמדירפי

246 ,209 ,16 0 

 64 -- .מ ,ןָאזנעדירפ
 30 -- שיבייל ,ךירדירפ

 234 -- ןרהא ,רָאמירפ

 154 --- אשַאעל ,ןגרָאמירפ

 35 - . טעמירפ

 145 ,144 -- לשריה .,ןַאמיירפ

 26 --- רעיומרעיירפ
 233 -- דוד ,רעיומרעיירפ
 234 ,233 -- צלחר ,רעיומרעיירפ

 צ

 216 ,76 ,13 -- .מ ,ןינַאצ

 45 --- טראּפָאצ
 ןו2 -- ךוה יר ,יבצ
 ,216 --- (שטיװָאקילשרעה) .ח ,יבצ

247 

 76 ,72 -- (ןיקטעבול) היבצ

 179 ,166 -- הקבר ,רעקוצ
 76 ,712 -- קחצי ,ןאמרעקוצ

 30 -- ןַאמרעמיצ
 162 -- סוטאניצניצ

 195 - - ליע
 205 --- ןרהא ,ןילטייצ

 9 --- ללה ,ןילטייצ

 157 -- השמ ,עצ

 105 - - יקסלעגיצ

 150 -- .מ ,רעדעצ
 40 --- םואברעדעצ

 25 - . קינלעצ

 88 -- .י ,יקסנעמעלעצ

 ,157 ,156 ,155 -- השמ ,יקסנישעצ
2 222, 248 

 ק

 66 -- ןאנרעפ ,ָארעלַאבַאק

 93 --- שטיוװָאנַאגַאק

 125 - -- םהרבא ,ןַאהַאק

 113 -- רַאזאל ,ןַאהַאק

 155 ,103 --- ןהאק

 26 -- לרַאק ,יקסטואק

 44 -- קיינעמ ,ןַאמּפואק

 43 -- לקנַאי ,ןאמפואק

 165 --- .ש .ח ,ןַאדזאק

 87 -- ףצזוי ,קאשטרעימישזאק

 10 -- ןאי ,רימישזַאק

 65 -- .מ ,ןַאמכאק

 118 --- קחצי 'ר ,שילַאק

 114 --- שריה:יבצ 'ר ,רעשילַאק

 101 ,100 --- יקסנישוקלאק

 181 -- לוָאּפ ,עקלאק

 157 -- החמש ,פקלאק

 261 --- אדיא ,יקסנימאק
 181 -- : לאוי ,יקסנימַאק

 241 -- סקַאמ ,יקסנימַאק

 149 - - עלעכאנ ,ןראגלעמאק

 44 -- ףסוי ,רָאטנאק

 15 -- צלעבײל 'ר ,רָאטנַאק

 253 -- השמ ,רָאטנַאק

 ,04 ,63 ,62 ,24 -- יבצ ,רָאטנַאק

5 09, 70, 76, 205 

 66 -- ָאלעשזדנַא ,עטנַאק

 217 -- .ש ,יקסנַאלּפאק

 154 ,39 -- ץַאק

 205 --- ןימינב ,ץאק

 60 --- .ח ,ץַאק
 40 --- לעומַאס ,ץַאק
 220 -- לרצב ,ןָאסלענעצַאק

 24 -- דוד ,שזוטראק

 161 ---: ץנילבַאק

 ,21 ,וג . ןופמש ףסוי ,ץנעלבַאק

22 

 6 --- ןהָאק
 14 --  ?בױל 'ר ,ןהָאּק

 90 ,87 --- שיויייפ ,יקסלַאװָאק

 76 ,71 --- לטָאנ ,יקסװָאלזַאק

 31 .-.- .,9 ,יקסװָאלזָאק

 58 --- יקצעזָאק

 26 --- ןילָאק

 25 --- לינַאט ,ןילָאק

 26 -- ?להרװ ,ןילָאק

 76 --- סוילוי ,ּפלָאק

 9 -- םַאדַא ,יקסװָארַאמַאק

 17 -- ןַאפעטס ,ןילָאק"ןָאק
 51 ,43 --- יקסראנַאק

 246 --- .צ ,יקסראנָאק

 31 ,30 -- ןרהא ,יקצצרגנָאק

 161 ,16 --- יקסראינָאק

 99 ,98 - -- ועינָאק
 181 ,150 -- יקסלָאּפצעינַאק

 40 -- רצלַאּפצעינַאק

 ,16 ,75 י71 --- דוד ,רעלָאּפצעינַאק

245 

 208 ,48 -- יקסניּפָאק

 157 ,155 .-- לקנַאי ,יקסניּפמָאק

 155 ,40 --- ןָאעל ,יקסניּפמַָאק

 40 -- ץירָאמ ,יקסניּפַאק

 156 ,155 --- ישזור ,יקסניּפָאק

 34 -- לּפָאק
 154 -- צשזור ןוא לּפָאק

 166 -- ללעּפָאק
 118 -- לדנעמ 'ר ,רעקצָאק
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 98 -- טסוגיוא .,יקצעדרָאק
 28 -- טָארבנרָאק
 63 ,43 --- אינארפ ,דלעפנרָאק

 162 -- לעיּפרַאק

 196 -- ָאקשושטשַאק
 64 -- אביקע ,יקצישָאק
 181 ,180 --- שירעב ,לעגוק

 ,05 ,63 -- ףסוילארשי ,רענטוק
0 77 

 101 ,100 --- יקסראכוק

 165 -- השמ .,קַאבלוק

 45 --- שיפלוק

 76 ,15 ,12 --- אינער ,ַאקלעקלוק

 263 --- ירנעה ,ןַאמריּפוק
 263 ,161 -- אניגער ,ןַאמרעּפוק

 25 -- ץוק
 208 -- דנַאלרוק

 77 ,69 ,40 -- דרַאנרעב ,דנַאלוק

 216 .ג ,דנַאלרוק

 ,255 ,248 ,69 -- בייל ,דנאלרוק

256 
 ,דנאלרוק 1,  - 247

 76 ,13 -- בקצי ,ץרוק

 ,13 ,71 ,69 ,61 ,6 .--- .מ ,רינשוק
6 866, 87, 89, 152 

 59 -- רענערבנליוק

 162 --- ןַאמפיוק
 13 -- ץלאבא 'ר ,ןַאמפרוק

 ,86 ,16 ,73 ,11 -- אבא ,ןאמפוק

4, 235 
 51 --- דוד ,ןַאמפיוק

 57 --- לשרעה ,ןַאמפיוק
 241 ,73 - - ףסוי ,ןַאמפיוק

 59 ,58 ,517 -- לאקוחי ,ןַאמפיוק

 88 -.-- לאיחי ,קאשזק

 254 -- םצס ,יקציּפעשזק

 161 -- אלעּפ ,קאיק

 222 --- שטיוװועלעוװיק

 35 --- לסיק

 45 --- לצֹניִק

 88 -- ןָאעל ,ןַאמלימיק
 189 ,183 ,25 -- ןנח ,לעיק

 160 --- .מ ,סינּפיק

 13 -- צלעסַאא 'ר ,רלריק

 45 -- שריק
 218 -- ןַאי ,דָארשריק

 24 .- ףסוי ,ןַאמרָאלק

 26 -- השמ  ,ןַאמרַאלק

 76 ,72 -- לארשי ,רענזיולק

 88 ,87 --- דוד ,ןילק
 216 -- .י ,וָאנילק

 13 --- ץעלעסָאי 'ר ,ץַאלּפנײלק

 246 --- םייח .,ןַאמיילק

 246 --- .ה ,ןיילק
 61 --- לאומש ,ןיילק
 67 --- םצלק

 7ד ,74 +-- ןַאמָאר ,שטיוועקישטימק

 61 ,28 --- רענּפמעק
 76 ,14 -- בקעי ,רענעק
 77 ,12 -- רצנטסיק
 262 ,69 ,45 --- רעלסעק

 135 --- וייח ,רעברעק
 74 -- ףעזוי ,שימרעק
 16 -- ףסוי ,שימרעק

 253 -- םהרבא ,רענרעק
 63 ,מ ,עזוַארק
 28 --- ּפָאקסוַארק
 6 -- גרעבנענָארק
 216 ,26 --- רעטעּפ ,ןיקטָאּפָארק
 ,150 ,76 ,71 ,27 --- ףסוי ,קורק

5, 160, 166, 189, 212, 213, 
4, 215, 216, 217, 218, 219, 
0 2211, 222, 224, 225, 248, 
261 

 ,219 ,213 ,212 --- ייאר ,קורק
21 

 60 --- ץעזיורק
 181 -- דוד ,עזיורק
 6 - - ה רצדידרק
 156 --- ץטָאנ ,יקסװָאלָאמירק

 1823 ,35 - - לדניירק

 254 -- .א ,יקסמערק
 235 -- קעשזד ,יקסמערק

 ר

 71 -- .ד .1 .בואר
 135 -- .א ,יקצינװַאר
 140 -- רענטַאר
 45 -- רענכַאר
 75 --  ףלָאװ ,יקסאר

 51 --- םייח ,טרָאּפַאּפַאר
 125 -- .י ,טרַאּפָאּפַאר
 59 ,58 -- השמ ,טרָאּפָאּפַאר
 58 ,57 --- ןימינב ,יקסווָאקאר

 157 --- ןיקשַאר

,0 

 125 - -- .א ,קַאבָאר
 216 -- ןויצ"ב ,ןיזָאר
 220 ,219 --- ןיזָאר

 51 ,43 -- בקצי ,רעניזָאר
 175 -- ןעזָאר
 200 -- ירימ ,ןעזָאר
 82 --- .ב ,טטיװַאנעזָאר
 180 --- ירצה ,םיובנעזָאר

 181 -- לסָאי ,םיובנעזַאר

 104 -- דלָאנרַא ,םולבנעזָאו
 246 .-- .ה ,םולבנעזָאר

 206 ,88 -- שירעב ,גרעבנעזָאר

 156 ,155 - -- בוקַאי ,גרעבנעזַאר
 9 -- בקיי ,גרעבנעזָאר
 253 --- ןָאעל ,גרעבנעזַאר

 181 -- קצטַאמ ,גרעבנעזָאר
 76 ,13 --- ןבואר ,גרעבנעזָאר
 ,65 ,63 ,47 ,43 --- יבצ ,ןײװנעזָאר

9, 12, 13, 15, 16, 228, 2234, 

5, 236 

 13 --- דניקסיז ,לַאטנעזָאר

 -- (גוצלענש) לבייל ,לאהטנעזָאר

7 58 
 222 --- קצניזָאר
 263 --- דוד ,דלעפנעזָאר

 126 -- הנוי ,דלעפנעזָאר
 51 ,50 ,43 -- קחצי ,דלעפנעזָאר

 156 --- סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 263 --- .ר ,דלעפנעזָאר

 162 -- עשטוויר ,דלעפנעזָאר
 161 -- צלעזייר ,דליפנעזָאר
 28 --- גייווצנעזָאר
 31 -- .מ ,גייװצנעזָאר
 6 --- ןײטשגנעזָאר

 61 --- יקסנַאשזָאר

 155 --- דרַאבטָאר

 40 --- גילעז ,דרַאבטַאר
 234 ,233 --- .ח ,ןאמטָאר

 74 --- .ל ,ןײטשטָאר
 154 --- קעינַאמ ,דלישטָאר
 233 --- יקסוװָאלַאמַאר

 1230 --- ןַאלָאר ,ןעמַאר

 45 --- ןָאָאר
 142 --- יקסװָאקשַאר

 198 ,183 ,150 ,144 -- הקבר

 193 -- עלהקבר

 216 ,215 .--- ןמלז ,װָאשַאבור
 118 ,13 -- ףסוי ,ןיבור
 246 -- יקסניבור

 10 --- יקציבור
 144 -- לגיפ ןוא השמ ,לעבור

 144 -- ןועמש ,לעבור
 222 --- ךלמ ,ידהר

 165 -- השמ  ,װָאנידור
 33 --- שטיװעיזור

 24 -- לאכימ ,שטיוועזור

 44 -- השמ ,יקסנַאשזור
 263 ,33 - - צקשזור

 75 - -- ציור ,טסור

 9 --- קעטיואוו ,יקסניּפור
 263 ,262 -- לחר

 185 ,184 - - עלפוװיר

 248 = רצטֿביר

 64 ,62 --- .ג ,רעטכיר

 242 ---- לדריֹונ ,רָעטכיר

 242 --- ןסייג ,רעטכיר

 76 ,12 --- ןרהא ,ןמכיר

 193 ,166 ,130 -- םולבליגניר

 245 - - ןַאמזייר

 165 - - ןזייר

 ,135 ,126 ,125 --- םהרבא ,ןזייר

164 

 125 --- ןמלז ,ןזייר
 152 -- צלעזייר
 219 ,216 --- טרעכייר

 31 --- .ש ,דלָאגנײר
 246 -- ץרעהנייר
 21 -- קחצייבקעי 'ר ,סענייר
 220 ,216 -- לשנא ,סייר
 222 -- .מ ,יקסלַאגער
 98 --- װַאלסידַאלװ ,טנָאמיער
 127 -- לוָאּפ ,אניער
 15 --- עלבואר 'ר ,ןַאמטכער

 ש

 165 --- דַאבַאש
 45 - - טטַאש
 10 --- יטניצניוו ,יקסװָאקטַאש
 6 --- איַאש
 161 --- רעכַאש
 158 ,156 ,155 --- ארָאד ,רעכַאש
 263 --- אלָארַאק ,רעכַאש

 199 ,198 ,197 --- ףסוי ,טילַאש
 179 --- ָאריּפַאש
 170 ,115 --- רודגיבא ,ָאריּפַאש
 180 -- לזייר ןוא לטָאמ ,ךערּפַאש
 263 -- ירָאמ ,ץַאש

 10 ,9 - - .י ,יקצַאש
 205 ,138 ,137 ,41 - - בקעי ,יקצַאש
 235 ,234 - - .ה ,םַאהָאש
 203 - . טרעבוש

 ,179 ,159 ,155 - - לדנעמ ,רעטכוש

0 262 

 -- לדנייש ןוא לדנעמ ,רעטכוש
2, 180 

 242 -- היבוט ,רעגנידלוש

 125 - - והילא ,ןַאמלוש

 29 ,28 --- רעכַאמוש

 111 ,110 - - עשילא ,רוש

 ןוו -- ןתנ ,רוש

 222 ,216 --- םייח ,רערוש

 ,162 -- בייל'םייח ,ץרַאװש

0, 201, 202, 203 

 257 --- האל ,ץרַאװש

 28 --- םיובצראווש
 15 -- לאכימ 'ר ,םיובצרַאװש

 157 --- יטָאנ ,םױבצרַאװש

 104 -- לאומש ,םיובצרַאװש

 203 -- הכלמ ,ּפַאקנצרַאװש

 157 -- לעירבַאג ,ןיײטשנעצרַאװש

 198 ,174 -- קרַאמ ,דייװש

 216 -- .ז ,ריזש
 222 ,214 - -- .ׂש ,הירחש
 235 -- סוילושזד ,לאטש

 242 -- לאוי ,אנדוטש

 76 ,713 - - ודא ,גרעבנייטש

 135 -- רזצילא ,גרעבנייטש

 2202 -- 8 = ,םרעבנייטש

 63 -- םהרבא ,רעכערבנייטש

,3 

 156 -- עשטוג ,ץינייטש
 87 -- שאילצ ,ץיגייטש
 31 -- רעיײטש
 64 - - םייח ,רעייטש
 150 - - אניבאס .,גנילרעטש

 240 -- סירָאמ ,ןרעטש
 182 -- לסָאא ,גרעבנריטש

 235 --- קחצי ,גרעבנרעטש
 157 - - בוקַאי ,ןַאמסיורטש

 ,152 - - איראמ ,אנסנעשטש
 14 -- ןמלק ,שזאקנעשטש

 43 -- םהרבא ,שטאקעשטש

 156 -- .מ ,שטַאקעשטש
 61 ,60 --- .ח ,װָאטאכיש

 שילדהאיז!  - 43, 44

 ,48 -- רודגיבא-לארשי ,זיוהדליש
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 253 -- קחצי ,טיליש

 43 -- לארשי ,שטיװָאנַאמיש
 45 -- לצמיש

 48 -- ףלָאװ ,שטיװַאקמיש
 262 --- לבייל ,שטיװַאקמיש

 241 -- סיאול ,ץיװָאקמיש
 28 --- .װ ,רעּפיש
 220 ,22 -- קחצי ,רעּפיש
 155 --- טַאלברעפיש
 142 -- לביל ,סערפיש
 76 ,71 --- רוטרַא ,קיש
 263 =-- השמ ,ןייש
 155 -- צעשעצ ,ןייש
 262 --- דלָאגנייש
 195 --- לדנייש

153 
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 199 - - עלעדנייש
 25 -- צקנאה ,דלעפנייש

 45 -- רפסָאלש

 ,135 ,83 ,51 ,9 --- םכילע םולש

 וו ַא כָאט ס נע ש ט

,1 ,14 261 ,168 ,5 

 263 --- לגייג ,אקסניווילש

 202 ,201 -- היעש ,ןטילש

 248 -- .ח .,םיובגנילש

 שלמלה  - 164

 116 --- יבצ ,המלש

 125 --- .ב ,ןיווילש

 51 ,43 --- דוד ,רעגניזעלש

 ,160 ,158 - - קצדוד ,רעגניזעלש

163 

 שמואל  - 122

 195 --- לאומש

 115 -- ףסוי ,לאומש

 43 - . שטיוועלומש

 44 -- רזצעילא ,שטיוועלומש

 157 ,156 -- קעינעה ,שטיוועלומש

 --- ישטוג ןוא קעינעה ,שטיוװעלומש

157 

 65 ,44 --- דניקסיז ,שטיוועלומש

 86 -- .פ ,שטיוועלומש

 156 --- לטייפ ,שטיוװעלומש

 119 - - ריאמ-החמש

 206 --- ילגימש

 45 .-- טדימש

 245 - + ללעה ,ראינש

 126 --- ןמלז ,ראינש

 222 -- קחצי ,ןָאסראינׂש

 216 -- לדנעמ ,ןָאסראינש

 216 --- לשיפ .,ןָאסראינש

 13 -- צלעסָאא 'ר ,רעצינש

 93 .--- ןַאמרעדיײנש

 97 --- .ל .ש ,ןַאמרעדיײנש
 28 - . דלעפנעש

 27 - - .י .א ,דלעפנעש

 45 - - רידלעפנעש

 98 -- קירנעה ,שטיוועקנעש

 9 ,7 -- קירנעה ,לגיּפש

 76 ,73 .--- ןתנ ,רענגיּפש

 29 --- ןַאמלעגיּפש

 27 --- .װ ,ןאמלעגיּפש

 156 -- אלָאל .,ןַאמלעגיּפש

 138 -- ךורב ,אזָאניּפש

 76 ,713 - - קצינעה ,גנילרעּפש

 217 ,216 -- ףסוי ,קַאצנירּפש

 118 -- הרפש

 22 --- .א ,יאגרש

 216 -- +ז .ׂש ,יאגרש

 180 ,179 ,35 -- הרש

 124 -- הענצ ,הרש

 60 --- ץכ

 61 -- ץכ

 | -= לבצ .ןהחֿכ
 110 - - יבצ ,ןהכ



 ןופ ןציטָאנ

 ןעגנולעג זיא "װָאכָאטסנעשט, ךוב ןופ עיצקַאדער רעד

 ןוא ןַאמסדנַאל ןבושח םעד רעטעברַאטימ ַא רַאפ ןעניוועג וצ

 .ןַאמסקילג .וו ר"ד ,"ָאוויי ןיא רעטעברַאטימ ,רעלטפַאשנסיװ ןגנוי

 יסּפַארד רעיפלעדַאליפ ןיא טקידנערַאפ טָאה ןַאמסקילג .וו ר"ד

 -ידיי ןוא רענײמעגלַא ןופ טיבעג ןפיוא סעידוטש ענייז שזדעלַאק
 -ייאְרַאפ יד ןיא גנואיצרעד רעשידיי ןופ ןֹוא עטכישעג רעש
 ,ןטַאטש עטקינ

 דנַאלרוק בייל

 ףרָאד ןיא ,1913 ,יַאמ ןט-19 םעד ןריובעג ,דנַאלרוק בייל

 רעטירד רעד זיא רע .שטיװָאקלעז לדייא הרש ,עמַאמ יד ןוא

 לימ-רעסַאו ַא טַאָאעג טָאה רעטָאפ רעד .רעדניק ןביז ןופ

 ,רדח ַא ןיא טנרעלעג טָאה בייל .ץיזַאב-דרע םעניילק ַא ןוא

 רעשידיי רעד ןיא ךָאנרעד ןוא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ,ןקאלירג ייב

 ,1922 ןיא ערוטַאמ טימ עיזַאנמיג יד טקידנעעג ; עיזַאנמיג

 ואוו ,1930 טניז ?גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט, ןיא טעברַאעגטימ

 -קנַארפ ךָאנ קעװַא .ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג טָאה ןעמ

 ןיא טקידנעעג ןוא ,עילעּפנָאמ ןייק ,ןיצידעמ ןרידוטש ךייר

 רעזדנוא, ןיא טעברַאעגטימ טייצ עצנַאג יד ,1937 ןיא ,ןָאיל

 טנעדנָאּפסערָאק ןעוועג 1926 ןיא ןוא (וָאכָאטסנעשט) "געוו

 טַאהעג הנותח רע טָאה 1927 ןיא .עשרַאװ ןיא ?טנעמָאמ,, ןופ

 טריזילַאיצעּפס .(ןליוּפ ,וואשורעיוו שטיווָארעײמ עלעפ טימ

 טרישזַאגנַא ךיז 1929 ןיא .ןטײהקנַארק-רעדניק ןיא רָאי ייווצ ךיז

 וצ רעבירַא 1940 ןיא ,ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא קיליוויירפ

 -- עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ .ךיירקנַארפ ןיא ײמרַא סיקסרָאקיש

 ,דנַאלגנע ןייק ײמרַא רעשילױּפ ךעלטשער יד טימ רעבירַא

 .רעטילימ סלַא ײמרַא רעד ןיא ןעוװעג רדסכ זיא רע ואוו

 -עג רע טָאה דנַאלגנע ןיא ןרָאי יד ןיא .ריציפָא ןוא רָאטקָאד

 רעד זיא ,"טייצ;, רענָאדנָאל רעד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןבירש

 ןגױב ַא טכעלטנעפרַאפ ."ןקעטש סהשמ; עמַארד ַא ןופ רבחמ

 ; 1942 ,יקצידָארַאנ גַאלרַאפ) "ןזלעפ יװ ןענייז רימ ,, : נ"א רעדיל

 ,גַאלרַאפ רעבלעז) "ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע, ןעגנולייצרעד דנַאב ַא

 ,?ףרָאד ַא ןעוועג זיא לָאמַא; עלעווָאנ ערעסערג ַא ןוא ;(2

 ,טנעניטנָאק ןופ עיזַאװניא רעד ןיא ךיז טקילײטַאב ;(1943)

 ןוא ,טנעמיגער-עטָאכעיּפ ַא ןופ רָאטקָאד רעשירעטילימ סלַא

 ןדיי ענעבילבעגנבעל עטשרע יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג

 .ןברוחה-תיראש יד ---

 ,רעביירש רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא דנַאלרוק בייל

 יָאטסנעשט עקינייא ןופ סעיפַארגָאיב יד ,רוציקב ,ָאד ןביג רימ (*

 טנָאמרעד טרעװ ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,ןענייז סָאװ ,טײלסדנַאל רעװָאכ

 יװ ןה ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש יװ ןה ,ךוב רעזדנוא ןיא ןרעװ וצ

 .רעוט עכעטפַאשלעזעג

 עיצקַאדער

 (*עיצקַאדער

 ךָאנ ,"ןבעל, שידיי ַא ןופ ןרוּפש יד ןבירשַאב טָאה רעכלעוו

 טימ טקַאטנָאק ןיא רעטשרע רעד ןעמוקעג ; גנואיירפַאב רעד

 עשטייד ,עיגלעב ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןדיי ענערָאװעג-לוצינ יד

 -ער עירעס רעגנַאל ַא ןיא ןבירשַאב ץלַא סָאד ןוא ,ןרעגַאל

 ,ןָאדנָאל) "?טייצ, ,(קרָאי-וינ) ?סטרעוורָאפ; ןיא ןשזַאטרָאּפ

 "טלעוויינ, ,(זירַאּפ "עמיטש רעזדנוא, ןוא "טרָאװ רעזדנוא;

 ןופ סרוקנָאק םעניא עימערפ עטשרע יד ןעמוקַאב ,(לארשי)

 טעדנואוורַאפ .1945 ןיא (קרָאי-וינ) ?טפנוקוצ;, ןופ ןעגנולייצרעד

 ,לָאטיּפש ןיא םישדח סקעז ןגעלעג ןוא גירק ףוס םייב ןרָאװעג

 ַא ןבעגעגסױרַא ,שירַארעטיל קיטעט .זירַאּפ ןיא --- 1946 טניז

 רעשיד .ַא ,דנַאלשטיײד) גרעבסדנַאל ןיא ןעגנולייצ-עד דנַאב

 -ייצ ייר ַא ןיא טעברַאעגטימ ."געט עקיטכרָאפ, :נ"א (ּפמעק

 רעדָא ,ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעגנולייצרעד טימ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט

 רעזדנוא,, ,"טייצ , ,"טפנוקוצ, ,?סטרעװרָא , ןיא) ןצנעדנָאּפסערָאק

 -רַאטימ עקידנעטש ןביוהעגנָא ,(לארשי) "טלעוויינ , (ןעכנימ) "געוו

 "ץמיטש רעזדנוא, ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי רעזירַאּפ יד ןיא טעב

 -ידנעטש יד ,טציא זיב ,רדסכ טריפ רע ואוו ,*טרָאװ רעזדנוא; ןוא

 רעקידנריציטקַארּפ סלַא ךיז טרילָאטסניא .קירבור עשיניצידעמ עק

 ענעדיישרַאפ רעטנוא לַאנרושז םעד ןיא טביירש דנַאלרוק

 ץוח ַא ,החּפשמ עצנַאג יד טעמכ ןריולרַאפ .ןעמינָאדװעסּפ

 לארשי ןיא רעטציא ןענייז עכלעוו ,רעטסעווש ַא ןוא רעדורב ַא

 םיא וצ ןענייז'ס .ןָאיל ןיא ןרָאװעג לוצינ זיא סָאװ יורפ יד ןוא

 טלַא טציא זיא סָאװ -- לשרעה ,רעדניק ייווצ ןרָאװעג ןריובעג

 -ידעמ טקורד דנַאלרוק .רָאי טכַא --- חנ ןוא ,רָאי ףלע עּפַאנק

 עשידיי לָאצ ַא ןיא ןסעומש עשיניצידעמ-לַאיצָאס ןוא עשיניצ

 -ַאּפ ףױא סעיצקעל עטפָא טלַאה .טלעו רעד ןיא ןעגנוטייצ

 םענעגייא ןַא ןפַאשעג טָאה רע .סעמעט עשיניצידעמ-רעליוּפ

 -רַאפ ןסעומש עשיניצידעמ ערעלוּפָאּפ ןביירש ןופ חסונ

 .רעגייטש ןוא רָאלקלָאפ ןשיניצידעמ ןשידיי םעד קידנקיביײא

 רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ רעציזרָאפ רַאפ ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 .(זירַאּפ) טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי ןופ טפַאשלעזעג

 (*רעקיטסול ינעה

 טָאה ,1902 ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,רעקיטסול ינעה

 "תונורכז, עריא ןיא .גירק ןופ ןרָאי עכעלקערש יד טבעלעגרעביא

 טנגוי ריא יז טרעדליש -- רעקיטסול ינעה זדנוא טביירש ---

 -שידיי רעטנעגילעטניא ןַא ןופ טמַאטש יז .וָאכָאטסנעשט ןיא

 טָאה ,שטיוועלומש רשא ,רעטָאפ ריא .החּפשמ רעשיטַאבעלַאב

 ריא טימ לארשי:-תנידמ ןיא ןרָאװעג טנאקַאב זיא רעקיטסול ינעה (*
 טרימערּפ זיא סָאװ ,װָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאײָאטעג יד ןופ ,תונורכז ךוב
 -תעל ,ךָאנ ךיז טניפעג ךוב סָאד .םילשורי ןיא "םשוידיג םענופ ןרָאװעג

 ןופ דניירפ ןוא טײלסדנַאל יד ,רימ זַא ,ןפָאה רימָאל .די בתכ ןיא ,התע
 ץקיזָאד יד זַא ,ןפלעה וצ ץלא ןָאט ןלעװ ,ןירעלעטשטפירש רעגנוי רעד

 .ןרעװ ןבעגעגסױרַא רעכיג סָאװ ןלָאז ,טָאטש-םייה רעזדנוא ןופ י"תונורכז,

 פטפ
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 ןעוועג .סַאג רעװעשרַאװ רעד ףיוא קירבַאפ-לגיּפש ַא טגָאמרַאפ

 ןיא ןעלקיטרַא ןביירש טגעלפ רע .שטנעמ רעטנַאקַאב ַא רעייז

 ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ינעה ."גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט, רעד

 ןרעטלע יד; .ךַאװש יז טשרעהַאב שידיי שטָאכ .טסייג ןשידיי ןיא

 עביל ַא רימ ןיא טריוויטלוק ןבָאה -- ינעה טביירש -- עניימ

 -ױּפ רעד ןיא ,ןירעליש עגנוי סלַא ןיוש ,"עיזעָאּפ וצ ,טסנוק וצ

 -ַאב יז .ןטייקיאעפ עשירעביירש סױרַא ינעה טזייוו ,לוש רעשיל

 ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד עריא רַאפ ןעגנונעכייצסיוא טמוק

 ןיא ,עיזַאנמיג ןיא ןענרעל ריא תעב .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד

 רעד ןיא גנולייצרעד ַא וצ ינעה טקיש ,רָאי 15 ןופ רעטלע

 -ַאב יז ןכלעוו רַאפ ,"דנַאלגעשּפ שַאנ; ,גנוטייצ רעשיליוּפ-שידיי

 ינעה טרעוװ ,גנולייצרעד יד ןקורדּפָא ןכָאנ ןוא ,רַארָאנָאה טמוק

 ךיז ןקורד ןעגנולייצרעד עריא .רעטּפָא סָאװ ןביירש וצ ןטעברַאפ

 -ַאב 1939 רָאי ןיא .ןעגנוטייצ עשיליוּפ ליפ ןיא ןָא טלָאמעד ןופ

 רעשילױּפ ַא ןיא ןַאמָאר ַא ןביירש וצ גַאלשרָאפ ַא ינעה טמוק

 ,ןלױּפ ,ןרעמָאּפ ןיא גנוטייצ

 -וצנירַא ינעה ךיז טיירג לושלטימ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 -יצַאנ יד .ןרידוטש רעטייו ןוא טעטיסרעווינוא ןיא ןטערט

 ןופ ןרָאי ןעמוק סע .רענעלּפ עריא ןופ לת ַא טכַאמ עיזַאוװניא

 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא ךיז טניפעג ינעה ,ןדייל ןוא ןייּפ

 ןוא יז טרעוו רעטעּפש .הנותח יז טָאה ,ָאטעג ןיא ,טרָאד ןוא

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ .רעגַאל-גַאסַאה ןיא טקישרַאפ ןַאמ ריא

 ןעניפעג ייז ואוו ,לארשי תנידמ ןיא קעוװַא ןַאמ ריא טימ יז זיא

 ,טציא ךיז

 ןימינב ר"ד ןופ עיצקַאדער ןיא ווירב ַא
 ןייטשנערַא

 : דניירפ עבושח

 -נעשט/ ךוב ןיא ווירב םעד ןכעלטנפערַאפ ךייא טעב ךיא

 ."וװָאכָאטס

 -נַאגרעד ַא זיא "וָאכָאטסנעשט; ךוב סָאד זַא קידנסיוו

 ךיא טלַאה רעבירעד ,סעיצַאקילבוּפ עקיטציאדזיב עלַא וצ גנוצ

 :עדנגלָאפ סָאד ןרעלקוצפיוא קיטיונ רַאפ

 ןיימ ןיא זיא עיצּפירקסנַארט עשיניײטַאל יד בילוצ 1

 -לַארטנעצ רעד ךרוד ןבעגעגסיױרַא "װָאכָאטסנעשט ןברוח; ךוב

 ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ

 -רַאפ ,1948 רָאי ןיא דנַאלשטיײיד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד

 :ןעמענ עכעלטע ןרָאװעג טזיירג

 ר"ד טקורדעג זיא 25 טייז ףיוא
 ,ןוארב רייד ןייז

 ףרַאד סע ןוא ,םוארגו

 ףרַאד סע ןוא ,ןַאמרעטעל טקורדעג זיא 35 טייז ףיוא

 ,ןַאמרעדעל ןייז

 ףרַאד סע ןוא ,רעקלָאלּפ טקורדעג ןיא 25 טייז ףיוא

 ,רעקצָאלּפ ןייז

 ףרַאד סע ןוא ,קנַארפ לסָאי טקורדעג זיא 29 טייז ףיוא

 ,קנַארפ השמ ןייז

 סע ןוא ,טרָאּפָאּפַאר השמ טקורדעג זיא 192 טייז ףיוא

 .טרָאּפָאּפַאר השמ ןייז ףרַאד

 ףרַאד סע ןוא ,שמש ןרהא טקורדעג זיא 260 טייז ףיוא

 ,שמש ןרוא ןייז

 ױזַא רעד טימ טצונַאב ךיא בָאה ךוב סָאד ןביירש םייב 2

 ןתודע-תויבג ףיוא טסייה סָאד ,עדָאטעמ רעלַארָא רענעפורעג

 רעקיזלדנעצ טריטנַארּפנָאק ךיא בָאה גנורעלקרעד-תודע עדעי

 ןטלַאהרעד בָאה ךיא סָאװ ,גנורעלקרעד-תודע ןייא רעבָא ,לָאמ

 ןַאמסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ַא ןופ םרָאפ עכעלטפירש ַא ןיא

 טניואוועג ,1947 רָאי ןיא טסייה סָאד ,טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ

 -עג רע) ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז עשינַאקירעמַא ,ןעּפאקניימ ןיא

 -געמ ןייק טַאהעג טשינ (לארשי תנידמ ןיא טנייה ךיז טניפ

 ןגױצַאב ךיז טָאה ןינע רעד לייוו ,ןריטנָארפנָאק וצ טייקכעל

 -תיבג רעכעלטפירש רעד) ,1905 רָאי ןופ עזילש קעציא וצ

 טייהרעמ יד .(ויכרַא ןטַאוװירּפ ןיימ ןיא ךיז טניפעג תודע

 -ייז ענָאז עשינַאקירעמַא רעד ןיא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט

 דָאזיּפע םעד ןגעוו ןבָאה ןוא ןשטנעמ עגנוי ןֹופ ןענַאטשַאב ןענ

 תודע:תיבג םעד טימ ,רעבירעד ,ןיב ךיא .טסואוועג טשינ

 רַאפרעד ןוא שינעדנעטשרַאפסימ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגניײרַא

 ,דָאזיּפע םעד ןריגערָאק וצ טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא ךיא ליוו

 זיא עזילש קיציא זַא ,ןבעגעגנָא 260 טייז ףיוא זיא ךוב ןיימ ןיא

 טמיטש סָאד .רענָאיצולָאװער ַא סלַא 1905 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא

 ןופ טשרעה ַא ןעוועג זיא עזילש קיציא זַא ,ןייז ףרַאד סע .טשינ

 עסיורג ןָאטעגנָא טָאה סָאװ ,גנוי רעליואוו ַא ,טלעוורעטנוא רעד

 טימ טעברַאעגטימ ,גנוגעווַאב רעשידיי רעטרזיינַאגרָא רעד תורצ

 -ינַאגרָא יד ןופ ןטסערַא טכַאזרוארַאפ ,ײצילָאּפ םייהעג רעד

 ,ס.ס יד .םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןיא גנוגעוװַאב רעד ןֹופ ןרָאטַאז

 ןוא םירסומ יד ןגעק ףמַאק ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה גנוגעווַאב

 לייטרוא טיוט  ַאזַא ,ןלייטרוא טיוט ייז רעביא ןבעגעגסױרַא

 .סיוא זיא לייטרוא רעד .עזילש קיציא ןגעק ןבעגעגסיױרַא זיא

 ַא יו ןעמוקעגמוא זיא עזילש קעציא ןוא ןרָאװעג טריפעג

 -וצנֲא יאדכ זיא סע .רענָאיצולָאװער ַא יו טשינ ןוא רעטערַאפ

 ןבעל טַאטנעטַא םעד ןופ רעריפסיוא יד זַא ,טקַאפ םעד ןבעג

 ,ךָאלק זיא סע) ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ךיז ןעניפעג ןוא
 יד ןבעגוצנָא ךעלגעמ טשינ זיא טײקידנעטשטנַא בילוצ זַא

 ,(טַאטנעטַא ןופ רעריפסיוא יד ןופ ןעמענ

 :ץרא-ךרד ןוא דובכ טימ

 "ווָאכָאטסנעשט ןברוח/ ךֹוב ןופ רבחמ ,ןײטשנערָא ןימינב ר"ד

 וצ גנוסירגַאב עקיצרַאה ןוא גנונעקרענַא עפיט ןיימ
 ןלַאטנעמונָאמ םעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא עיצקַאדער רעד
 ."וװָאכָאטסנעשט ,, :קרעוװ

 .יּפ .יישזד ,ףָאנָארַא ,יישזד

 ַא; ,,ןעגנולייצרעד ןוא ןעגנַאזעג; :רעכיב יד ןופ רבחמ

 -טנָאמ ,טירטס קרַאלק 5584 :.רדַא ."ןעדי רעד וצ טעבעג

 גנילעוו ,9-70630 טנעסערק :ןענָאפעלעט .עדַאנַאק ,לאער

 .5 9879 ןָאט



 יקסמערק השמ
 ןריובעג זיא ,לדיירפ ןוא ףלָאװ ןופ ןוז ,יקסמערק השמ

 רעד ןיא טרידוטש -- טנגוי רעד ןיא .1894 רָאי ןיא ןרָאװעג

 עימעכ טנרעלעג רעטעּפש :;יקסנעגיב ןופ עיזַאנמיג רעשיליוּפ

 ןענרעל סָאד ןסירעגרעביא .רָאי יירד ,טעטלוקַאפ ןשימעכ ןיא

 רעקיליוויירפ ַא ןעוועג ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא םייב

 ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןיא טַאדלָאס

 ןיא ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןשיטסיװעשלָאב םעד ןשיוװצ גירק םעד

 .ס.ס ײטרַאּפ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג .1920-1919 ןרָאי יד

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא וויטקַא ; "עטקינייארַאפ, רעטעּפש

 ,רַאטערקעס םעד ייב ,טייצ עסיוועג א
 "םוסנָאק םעד ןופ רעריפנָא ---

 ךיוא ןעוועג ,ןענייא

 רעטעּפש .ןייארַאפ-רעגערט

 השמ  .סַאג עװָאדָארגַא ףיוא ?עטקינייארַאפ ,,, וויטַארעּפָאַָאק

 טרָאפ ןוא 1922 רָאי ןיא וװָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ יקסמערק

 .ךיירקנַארפ ןייק
 ןיא ןבירשרַאפ ךיז יקסמערק השמ  טָאה ךיירקנַארפ ןיא

 סָאװ ןטנעמיגער יד ןופ םענייא ןיא ,רעטילימ ןשיזיוצנַארפ

 .ךיירקנַארפ ןיא רעגריב עדמערפ רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 -רָאפ ַא ,ןרָאבלָאװ ןיא גנודליבסיוא ףיוא טקישעג םיא טָאה ןעמ

 רעד ייב ,סערַאקרַאב ןייק ןָאיל ןופ רעטעּפש ןוא ןָאיל ןופ טָאטש

 -סיוא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו .ץינערג רעשינַאּפש

 ןיא טנָארפ ןפיוא ןענופעג ךיז יקסמערק השמ טָאה ,ןכָארבעג

 -קנַארפ ןעוו .ץינערג רעשיגלעב רעד ייב --- רעטעּפש .סַאזלע

 ןָאלוב ןיא ךיז רע טניפעג ,ןשטייד יד וצ טרילוטיּפַאק ךייר

 -ָאליק 70 ,ףרָאד ַא ןיא ,1942 רָאי ןזיב טביילברַאפ רע ואוו

 -רַאדרע רעטושּפ סלַא ןַאד רע טעברַא ,זירַאּפ ןופ רעטעמ

 זיב ףרָאד ןיא יקסמערק השמ טביילב סנ יּפ לע .רעטעב

 ןבירטרַאפ ןרעוו סיצַאנ יד ןֹוא ,טיירפַאב טרעוו ךיירקנַארפ

 -ירַא ךיז טיצ רע ןוא ףרָאד סָאד טזָאלרַאפ רע .ךיירקנַארּפ ןופ

 -ספליה ענעדיישרַאפ ןיא קיטעט טרעוו רע ואוו ,ײירַאּפ ןייק רעב

 נייטיק אלא 2

 דו חד 11 הי -
 א.א

 -קנַארפ ןייק ןָא ןעמוק סָאװ םיטלּפ יד קידנפלעה ,ןטעטימָאק

 סלַא ןבילקעגסיוא יקסמערק השמ טרעוו 1948 רָאי ןיא .,ךייר

 ןיא טנעמונָאמ םעד ןקעדפיוא םייב ,עשרַאװ ןייק טַאגעלעד

 רע טניפעג טציא .דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא

 רעטייוו זיא ןוא ,זירַאּפ ןופ טָאטשרָאפ ַא ,ןָאלוב ןיא קירוצ ךיז

 רעד ןיא יוװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא קיטעט
 זיא יקסמערק השמ .ערעדנַא ןוא ?יטעיײסָאס רעװָאכָאטסנעשט,

 -קנַארפ ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ןייארַאפ, ןופ טנעדיזערּפ סייוו
 ,?ךייר

 סקופ םחנמ
 ךַאפ ןופ ןעוועג ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,סקופ םחנמ

 -עג ,29 רעמונ ,סַאג רעװעשרַאװ רעד ףיוא טניואוועג ,רעמיר ַא

 ןעוועג .ןייארַאפ-רעקרעװטנַאה רעוװָאכָאטסנעשט ןיא וויטקַא ןעוו

 -מוא זיא עילימַאפ ןייז ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא קיטעט

 ןעמחנמ .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט עלַא טימ ןעמַאזצ ,ןעמוקעג

 -גיג ןייק רעטעּפש ,ץיוושיוא ןייק טּפעלשרַאפ ןשטייד יד ןבָאה

 םחנמ טָאה 1945 רָאי ןופ רַאונַאי ףוס .דנַאלשטייד ,עבירגרעט

 -רע ,ןדיי רעטנזיוט ךָאנ טימ ,"שרַאמ-ןטיוט , ַא טכַאמעגכרוד

 ,ןבעל ןבילבעג רע זיא סנ יּפ לֶע .דנַאלשטייד ןיא ץעג

 ןיא קיטעט ןעוועג סקופ םחנמ זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 -רעטעברַא ןיא דילגטימ ַא ןעוועג .גניפַאדלעפ רעגַאל יּפ-יד

 רע ."ַארנוא; רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג ,טעטימָאק

 "נַא ןוא טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ענייז ןפלָאהעג ליפ טָאה

 ,םיטילּפ ערעד

 -יש ןיא טניואו ,1947 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רעװָאכָאטסנעשט ןקיטרָאד םעד ןיא קיטעט זיא רע .ָאגַאק

 ךיוא זיא .רַאטערקעס לָאקָאטָארּפ ךיוא טייצ ַא ןעוועג ,ןייארַאפ

 ךיוא טָאה סקופ םחנמ .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןיא קיטעט

 קנעדנָא ןיא טנעמונָאמ םעד ןלעטשפיוא םייב ךס ַא ןפלָאהעג

 ָאגַאקיש ןיא םלוע-תיב ןפיוא םישודק רעװָאכָאטסנעשט יד ןופ



 וו א כָא טפ נע ש ט

 עצינשזאוו (ןועמש) עמיש

 ןוא ןסינ לאומש ןופ ןוז רעד -- עצינשזָאװ (עסעה) עמיש

 החּפשמ יד .וָאכָאטסנעשט ןיא 1926 ןיא ןריובעג -- רתסא

 ירד :רעדניק 5 ןוא ןרעטלע ;ןָאזרעּפ 7 ןופ ןענַאטשַאב זיא

 :ייוצ זיולב ךיז ןבָאה טרעװעטַארעג .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז

 ןענייז -- עקירעביא יד .לזייר רעטסעווש רעד טימ עמיש

 ןעוו .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקזזַאג יד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 םיוק עמיש זיא ןכָארבעגסיױא זיא גירק-טלעוו רעטייווצ רעד

 יד ןבָאה רעטלע ןייז ףיוא קידנקוק טשינ .רָאי 12 ןעוועג טלַא

 -ַאל-עיצַארטנעצנָאק ענעדיישרַאפ ןיא טּפעלשרַאפ םיא סיצַאנ

 ןָאנ ןיא ןוא ַארוד ןיא ,דלַאװנעכוב ןיא ,גַאסַאה ןיא .ןרעג

 עטריאילַא יד ןופ עמיש זיא סנ ַא ךרוד .ןרעגַאל ערעדנַא

 רע זיא ?סַאיַאה, ןופ ףליה רעד טימ .ןרָאװעג טײרפַאב ןּפורט

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,דנַאלשטיײד ,טרופקנַארפ ןופ 1951 ןיא

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טציא טניואוו רע ואוו

 עצינשזאוו (ןעב) לרעב

 הרש ןוא שינייב ןופ ןוז רעד .עצינשזָאװ (ןעב) לרעב

 עילימַאפ יד .וָאכָאטסנעשט ןיא 1915 ןיא ןריובעג .עמילב

 ןיז ירד .רעדניק ףניפ ןוא ןרעטלע :8 ןופ ןענַאטשַאב זיא

 לדנעמ ,לרעב .יירד ךיז ןבָאה טעװעטַארעג .רעטכעט ףניפ ןוא

 עשטייד יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז ערעדנַא יד .ןעלעה ןוא

 ןשטייד יד ןעוו .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא סרעדרעמ

 רעד ןופ טסניד ןיא ןעוועג לרעב זיא ,ןליוּפ ןלַאפַאב ןענייז
 ןייּפ ןוא ןדייל ענעדיישרַאפ ןכַאמכרוד ךָאנ .יײמרַא רעשיליוּפ

 ןעמוקעג רע זיא 1949 ןיא .גירק םעד טבעלעגרעביא רע טָאה

 ןייז טימ ןעמַאזוצ טניואוו רע ואוו ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ,ענעמוקעג-יינ יד ןופ בולק ןיא קיטעט זיא לרעב .ןֹוז ןוא יורפ

 ןדנוברַאפ ךיוא זיא רע .סעלעשזדנַא סָאל ,סטייה לריוב ןיא

 .וָאכָאטסנעשט טָאטשנריובעג ןייז ןופ טײלסדנַאל יד טימ

 םיוב םולש

 ןריובעג ,םיוב עטיא ןוא ריאמ ןופ ןוז רעד ,םיוב םולש

 טמוק 1907 רָאי ןיא .1882 ,רעבמעצעד ,ווָאכָאטסנעשט ןיא
 ךיז טסילש רע .ָאגַאקיש טָאטש רעד ןיא ,עקירעמַא ןייק םולש

 -ָאטסנעשט םעד ןדנירג טפלעה רע ןוא ,גניר רעטעברַא ןיא ןָא

 ,טנעדיזערּפ טרעוו רע ןכלעוו ןופ ,ןייארַאפ לענָאשייקודע רעווָאכ

 םענופ רַאטערקעס סלַא טמַא םעד ךיוא טמענרַאפ םיוב םולש

 לַאס, ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"דנָאפ-טיונ; םייב טעטימָאק-ףילער

 ,"םיוב

 וצ ךַאו רעד ףיוא םיוב םולש טייטש גָאט וצ טנייה זיב

 ךָאנ ךיז טעדנעוו סָאװ ןַאמסדנַאל רעוװָאכָאטסנעשט ןדעי ןפלעה

 סערעטניא ןַא סױרַא טזייוו סָאװ רעטשרע רעד זיא רע .,ףליה

 םולש .ןברוח ןכָאנ ןופ טײלסדנַאל ענעבילבעגנבעל יד ןפלעה וצ

 ןלעטשקעװַא ןופ טעברַא רעד ןיא קלח ןסיורג ַא טָאה םיוב

 -ייקודע רעװָאכָאטסנעשט םענופ םלוע תיב ןפיוא טנעמונָאמ ַא

 -עגמוא יד ,םישודק רעװָאכָאטסנעשט יד ךָאנ ןייארַאפ לענָאש

 ןרעו טנָאמרעד ךיוא ףרַאד סע .רעטסעווש ןוא רעדירב ענעמוק

 סָאװ ,רעקרעװטנַאה --- םייה רעד ןופ ,םיוב אנע ,ענייז יורפ יד

 רעקיטעטליואוו ,רעקילייה רעד ןיא ,ןעמולש ןַאמ ריא טפלעה

 ,טעברַא

 קינבערס ףלָאװ
 .1908 ןיא ןריובעג .הרש ןוא דוד ןופ ןוז ,קינבערס ףלָאװ

 -עגמוא ןענייז ייז .רעדירב ייווצ טַאהעג .,ווָאכָאטסנעשט ןיא

 .גַאסַאה ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע .עקנילבערט ןיא ןעמוק

 -רעש ןוא ןעגיסיב ,דלַאװנעכוב ןיא ,דנַאלשטייד ןיא רעטעּפש

 רעבָא .ךַארטסָא ןיא שרַאמ-ךטיױט םעד ךרוד טכַאמ .ןעניצ

 ןפילטנַא וצ ,ןדיי עּפורג ַא ךָאנ טימ ,טגנילעג ןפלָאװ

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןָא ףלָאװ טמוק רעבמעווָאנ ןט6 םעד

 טימ טציא ךיז טניפעג רע ואוו ,קרָא-יוינ ןייק ,*טניָאשזד,

 .עילימַאפ ןייז
 א עא

 זיא ,סערק לדייא ןוא ןושרג ןופ ןוז רעד ,סערק קיזייא

 רע טרעו רָאי סקעז וצ .,װָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 םיא טמענ -- ,רענרעל המלש --- ,רענייז רעטעפ רעד .םותי ַא

 -רעד עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ַא ןקיזייא טיג רע ןוא ,ךיז וצ

 םעד רע טפלעה ,רעטלע טרעוװ קיזייא ןעוו ,רעטעּפש ,גנואיצ

 ענרעצליה ןופ טַאטשקרעװ םעד ןיא ,הסנרּפ רעד ןיא רעטעפ

 .סנטסַאק

 טימ ןעמַאזוצ ,קיזייא טרעוו ןלױּפ ןלַאפַאב סיצַאנ יד ןעוו

 ."גַאסַאה, רעגַאל םעד ןיא טקישרַאפ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ךָאנ

 רעד ףיוא ןביילב טשינ רעמ קיזייא ליוו גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ,דנַאלשטיײד ןיא ןָא טמוק רע .דרע רעשיליוּפ רענעטלָאשרַאפ

 ,קיזייא טמוק 1949 ןיא ןוא ,גרעבסדנַאל ,רעגַאל-.יּפ- ,יד םעד ןיא

 טָאטש רעד ןיא ,עקירעמַא ןייק ,טניָאשזד ןופ ףליה רעד טימ

 רעטעפ ןטעװעטַארעגּפָא ןייז ,קילג 'םוצ ,טפערט רע ואוו ,ָאגַאקיש

 ןוא םַאזנייא ױזַא טשינ רעמ ןיוש טציא ךיז טליפ רע ,המלש

 רַאפ ןָא ךיז טבייה ןבעל יינ ַא .ןדייל ןרָאי עלַא יד ךָאנ דנלע



 םָאבלַא רעכעלנעזרעּפ

 -ָאטסנעשט ַא ךיוא ,טערטס ַאנַאיליל טימ ךיז טנעקַאב רע .םיא
 .הנותח ריא טימ טָאה רע ןוא ,רעטכָאט רעװָאכ

 -טניירפ ןוא רעטוג רעד עקירעמַא ןיא ךיוא טביילב קיזייא
 זיא ענעשעק ןייז .וָאכָאטסנעשט ןיא רעירפ יו שטנעמ רעכעל
 ,ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ,יד ןפלעה וצ ןּפָא קידנעטש

 טנעמַאיד דוד

 ןיא ,1910 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טנעמַאיד דוד

 -נבעל לָאצ רעניילק רעד ןופ רענייא זיא רע .ווָאכָאטסנעשט

 טעװעטַארעג דוד טרעוו סנ א ךרוד ,ןברוח ןכָאנ ןופ ענעבילבעג

 ןיא טקישרַאפ םיא ןבָאה ןשטייד יד .טנעה תומה-ךאלמ ןופ

 סנייז רעטרעדנוה יו ,טָאה רע ואוו ,"גַאסַאה; רעגַאל םעד

 עצנַאג ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע .תורצ ןוא ןייּפ ןטילעג ,ןכיילג

 ליוו גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןיא החּפשמ

 ךיז טלגומש רע ,וָאכָאטסנעשט ןיא רעמ ןביילב טשינ דוד

 יו

 טמוק רע ןוא ,ןצענערג עשיכיירטסע ןוא עשיכעשט יד ךרוד

 ןיא .דנַאלשטיײיד ןיא ,גרעבסדנַאל רעגַאל-.יּפ .יד םעד ןיא ןָא

 -נבעל ,טײלסדנַאל ענייז ןופ ךס ַא דוד טפערט גרעבסדנַאל

 ןטנעָאנ ןייז טרָאד טפערט רע .רע יו ,סנ יּפ-לע ענעבילבעג

 יו ,םיא טפלעה רעכלעוו ,רעטייפ .ב ןַאמסדנַאל םעד ,טניירפ

 וצ ,טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ערעדנַא ןפלָאהעג טָאה רע

 ןעניואוו ןביילב ןענעק וצ שינעביולרעד ַא ןוא הריד ַא ןעמוקַאב

 ןיק טמוק דוד ןעוו ,1948 ןיא .דרַאגטוטש טָאטש רעד ןיא

 טביילב ךָאד .ןטייקירעווש ליפ ףיוא ָאד ןָא רע טפערט עקירעמַא

 טָאה ןוא ןהאק ידענ טימ ךיז טנעקַאב רע ,קרָאי וינ ןיא רע

 רעד :ןדירפוצ ןוא ךעלקילג רע זיא טציא .הנותח ריא טימ

 סױרַא טזייוו רע .ןַאמסדנַאל רענעבעגרעביא ןוא רעקיטומטוג

 טָאטש רעד טימ ןָאט וצ רָאנ טָאה סָאװ ץלַא וצ סערעטניא ליפ

 -ַאטסנעשט" ןיא דילגטימ ַא זיא טנעמַאיד דוד .ווָאכָאטסנעשט

 ,קרָאי וינ ןיא ,"ףילער רעווָאכ

 םלָאדַא דובכל ייליבוי-הנותח רעקירָאי-0
 רעגניליוו ינעפ ןוא

 -ירעש ,ָאגַאקיש ןיא זיא ,1957 ,רַאונַאי ןט-15 םעד תבש

 טעקנַאב רעקיטרַאסיױרג ַא ןעמוקעגרָאפ ,לעטָאה ַאזַאלּפ"ןַאד

 ענעפ ןוא ףלָאדַא ,דניירפ יד ,טײלסדנַאל ערעזדנוא דובכל

 -הנותח רעקירָאי 40 רעייז ןופ טייהנגעלעג רעד וצ ,רעגניליוו

 ,החּפשמ ,דניירפ ןוא טײלסדנַאל ,םלוע ריסיורג ַא .ייליבוי

 -ַאגרָא ענעדיישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ ןוא ,סנירעגעווש ,רעדירב

 ןענייז סרעגניליוו יד עכלעוו ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינ

 רַאפ החמש ענייש יד ןענײשַאב ןעמוקעג ןענייז -- ,קיטעט

 ,ןרַאליבוי עטנידרַאפ יד

 ןופ רעיטשרָאפ ַא ןעועג זיא רעסירגַאב יד ןשיװצ

 יד ןכלעוו ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ,"דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ;

 ךיוא ןבָאה'ס .רעדילגטימ עוויטקַא רעייז ןענייז סרעגניליוו

 -ָאגַאקיש, ןופ ןעמָאנ ןיא ,ָאקסימ בייא :טניירפ יד טסירגַאב

 ןופ רעביירש רעד :"ןייארַאפ לַאנָאשיײיקוידע רעוװָאכָאטסנעשט

 טנעדנעּפעדניא רעװָאכָאטסנעשט ,, ןופ ןעמָאנ ןיא ,תורוש יד

 -ַאגרָא ענעדײשרַאפ ןופ ןטַאגעלעד ערעדנַא ליפ ןוא ,"ןייארַאפ

 רַאפ סרעגניליו יד טביולעג ןבָאה רענדער עלַא .סעיצַאזינ

 -ניא ןליפ יד ןיא טעברַא רעכעלדימנוא ןוא רעיירטעג רעייז

 .ןעניײארַאפ-ןטּפַאשנַאמסדנַאל ןוא ,סעיצוטיטס

 ןעמעלַא ןעקנַאדַאב רעגניליוו ינעפ ןוא ףלָאדַא טניירפ יד

 ןרעייטשייב ייז ןוא ,ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ דובכ םעד רַאפ

 עריא ,לארשי תנידמ תבוטל טרָא ןפיוא טלעג סעמוס עסיורג

 ; לשמל ,יוװ ,סעיצוטיטסניא עגיה רַאפ ךיוא ןוא ,סעיצוטיטסניא

 ,""ירעסריונ טיַאנ, ,הסדה ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ,תירב ינב

 ,ּפוָאה וװָא יטיס/ .סַאיַאה ,דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 ,ערעדנַא ןוא ,"טסערַאפ-קוא;

 -קיזומ רענַאקירעמַא ןופ רעדילגטימ ןענייז סרעגניליוו יד

 ףור-ספליה ַא טמוק סע ןעװ .לארשי תנידמ ןיא קעטָאילביב

 זיא סע ןוא ,ןפורוצּפָא ךיז עטשרע יד ןופ סרעגניליוו יד ןענייז

 זיא סע ,הלילח ,רָאנ רע זַא ,טשינ דוס ןייק םענייק רַאפ

 יצ ,זיוה ןיא ןזייו וצ ךיז עטשרע יד ייז ןענייז ,קנַארק רעוו

 ןקירעירט זיא סע ןכלעוו ייב -- עבלעז סָאד .לָאטיּפש ןיא

 -- רעיורט ןיא ייס ,דיירפ ןיא ייס .טײלסדנַאל יד ןשיווצ ,לַאפ

 -נעשט יד ןשיוװצ ,לרָאּפ עטבילַאב סָאד סרעגניליוו יד ןענייז

 ,הלילח ,רעדָא ,ןעיירפ ךיז ןעמוק סָאװ ,ָאגַאקיש ןיא רעװָאכָאטס

 ,טסיירט ןופ טרָאװ עקיטכיר סָאד ןגָאז -- ףרַאד ןעמ ןעוו

 טײלסדנַאל יד ליבָאמָאטױא ןיא ןריפ וצ טשינ ךיז ןליופ ייז

 ,לכיימש ַא טימ סָאד ןעוט ייז ןוא ,ןעגניטימ יד ךָאנ םיײהַא

 רערעייז ןעמָאנ רעטוג רעד זיא ָאגַאקיש ןיא זיולב טשינ ןוא

 טָאה סָאד .דנַאל ןרעביא טעטש ליפ ןיא ךיוא רָאנ ,טנַאקַאב

 ,תוכרב ןוא סעמַארגעלעט עקילָאצ-ליפ יד ןופ ןעז טנעקעג ןעמ

 עטסטייוו יד ןופ טעקנַאב-ייליבוי םוצ ןעמוקעגנָא ייז ןענייז סָאװ

 ,דנַאל ןרעביא טעטש

 ןוא קיצרַאה לָאמַאכָאנ ךיא ליוו טכירַאב ןופ ףוס םייב

 !רעגניליוו ינעפ ןוא ףלָאדַא דניירפ עביל יד ןסירגַאב שירבח

 רעד ןוא ,ייז שטניוו ךיא !בוט-לזמ לָאמַאכָאנ ייז שטניוו ךיא
 !דיירפ ןופ ןרָאי ךס ַא ןוא ,טנוזעג ,החּפשמ



 וו ָא כָא טסנע ש ט

 ןַאמדירפ םאיליװ

 -סדנַאל רעװָאכָאטסנעשט ןייק טשינ זיא ןַאמדירפ םַאיליװ

 -סדנַאל ערעזדנוא ןציטש וצ ּפָא טשינ ךיז טגָאז רע רעבָא ,ןַאמ

 ןַאמדירפ טמענ סעלעשזדנַא-סָאל ןיא סעיצקַא עלַא ןיא ,טייל

 .טעברַא רעטוג טימ יא ,טלעג טימ יא ,לײטנָא

 ,1904 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמדירפ םַאיליװ

 ןוז רעד ,ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ייב ,ןליוּפ ,ץיװָאנסָאס ןיא

 ןַאמדירפ לטעי היח ןוא לדנעמ ןופ

 טָאטש רעד ןיא טבעלעג גנַאל ןרָאי טָאה ןַאמדירפ םַאיליװ

 א =

 ןַא םַאיליו זיא עיגלעב ןיא ןעמוקעגנָא .עיגלעב ,לעסירב

 םַאיליװ ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה סע רעבָא ,לרוחב םערָא

 טגָאמרַאפ טָאה ןוא ,רשוע רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןַאמדירפ

 .קנַארפ ןָאילימ לטרעפ ַא רעבירַא סנגייא סנייז

 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ םישדח ייווצ

 ,עילַאװכ-רעלטיה יד ןָא טגָאי סע זַא טליפרעד רע ןעוו ,המחלמ

 טצעזַאב רעטעּפש .קרָאי-וינ ןיא ןָא ןַאמדירּפ םַאיליוו טמוק

 ַא ןיא רע 'ואוו ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ךיז רע

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב בשות

 קט יב

 ןעוטפיא ךס ַא טימ שטנעמ ַא זיא ןַאמדירפ םַאיליוװ

 -לעב רעד ןופ רעדנירג ,דיי רעיירטעג ,רענעבעגעגרעביא ןַא
 .טנעדיזערּפ זיא רע ואוו ,טפַאשנַאמסדנַאל רעשידיי רעשיג

 ןרַאפ ,תורדתסה רעד רַאפ טלעג סעמוס עסיורג טפַאש רע

 ,אדיסער ןיא "םייה, רעינרָאפילַאק רעד רַאפ ,דנָאפ לַאנָאיצַאנ

 ןיא טריסערעטניארַאפ זיא רע רקיע רעד .,"ּפוָאה ווָא יטיס;

 טײלסדנַאל רעװָאכָאטסנעשט יד ךיוא ןוא .רוטלוק רעשידיי

 ןייז טימ טוג רעייז ןעמַאיליו ןענעק סעלעשזדנַא-סָאל ןיא
 ַא זיא רע .ןקעוצ עקיטעטליואוו עלַא רַאפ ,טנַאה רעיירפ

 ענייז רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיז רַאפ זיולב טשינ טבעל סָאװ שטנעמ

 ,ןשטנעמטימ

 ןַאמדייז סירָאמ ר"ד
 -דייז לדנעה ןוא דניקסיז ןופ ןוז רעד ,ןַאמדייז סירָאמ ר"ד

 טנַאקַאב טוג זיא ןַאמדייז ר"ד .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג ,ןַאמ

 -יצרַאהטוג רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ טײלסדנַאל ערעזדנוא

 -טשינ ןוא ןדיי עדנדייל-טיונ עלַא טיג רע סָאװ ףליה ןוא טייק

 -עג טײלסדנַאל ךס ַא טָאה רע .ָאטנָארָאט טָאטש רעד ןיא ןדיי

 ןַאמדײז ר"ד .עדַאנַאק ןיא ןוא לארשי תנידמ ןיא ןעמוק ןפלָאה

 ףליה ןופ טנַאה ןייז ןקערטשוצסיוא ּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טגָאז

 .םיא וצ ךיז טדנעוו סָאװ ןדעי וצ
 יי

 רעדיילק ,טלעג ןופ טײטשַאב ןַאמדייז ר"ד ןופ ףליה יד

 ןיא ןעוועג ןַאמדייז ר"ד זיא ,1946 רָאי ןיא .ןעניצידעמ ןוא

 טָאטש-םייה עקילָאמַא ןייז טכוזַאב טלַאמעד טָאה רע ןוא ,ןליױּפ

 ,החּפשמ ןייז ןופ ןפָארטעג טשינ םענייק טָאה רע .ווָאכָאטסנעשט

 רע עכלעוו ,עכעלקילגמוא ,טײלסדנַאל ןפָארטעג רעבָא טָאה רע

 ,ָאטנָארָאט ןייק ייז טכַארבעג ,ןפלָאהעג ייז ןופ לייט ַא טָאה

 ןעגנוניואוו טימ ייז טגרָאזַאב ןוא ,סעילימַאפ ערעייז טימ ,עדַאנַאק

 -עגנייא טוג עלַא ךיז יז ןבָאה ,גָאט-וצ-טנייה ןוא ,סבַאשזד ןוא

 ,לארשי תנידמ ןיא ןַאמדייז ר"ד טרָאפ ,1953 רָאי ןיא .טנדרָא

 סָאװ יד ןוא וװָאכָאטסנעשט ןופ טײלסדנַאל סיוא טכוז רע ואוו

 .רָאנ ןָאק רע סָאװ טימ רע טגרָאזַאב ,ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ
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 קרָאיײוינ ןיא לקריוס עילימַאפ לאטס ןוא ןַאמקיר
 -עג זיא לקריוס עילימַאפ ללַאטס ןוא ןַאמקיר רעד

 ,סעילימַאפ 26 טלייצ ןוא 1946 ץרעמ ןיא ןרָאװעג טעדנירג
 ,ללַאטס ןוא ןַאמקיר סעילימַאפ יד ןרהעג סע ןכלעוו וצ

 קנעדנָא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא לקריוס רעד

 ,ללַאטס בייל עשטיא ןוא ןַאמקיר ףלָאװ םייח ןופ

 טנעדיזערּפ ,סיניזע סקעמ
 ןירַאטערקעס-סנַאניג ןַאמרעבוגק עשזד .סרמ
 ןירַאטערקעס-לָאקָארּפ ,ןײטשנעזָאר ּפיליפ .פרמ
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